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Sodni register

KOPER

Rg-108071
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00974 z
dne 13. 5. 1997 pri subjektu vpisa GRAD
PRESTRANEK, center za vzrejo jahalnih
konj, d.d., Prestranek, sedež: Na Gradu
9, 6258 Prestranek, pod vložno št.
1/03030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis poenostavljenega zmanjšanja
osnovnega kapitala, vpis sklepa o rednem
povečanju osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti in vpis članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5609046
Osnovni kapital: 121,880.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Rižner Tomaž,

Penko Alojz, Čehovin Jerko, Bevk Vid in
Černetič Zdravko, vstopili 17. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentailni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Vpiše se sklep skupščine z dne 17. 7.
1996 o poenostavljenem zmanjšanju osnov-
nega kapitala za 31,388.672 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 17. 7.
1996, da se osnovni kapital poveča na
224,000.000 SIT.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
razen farmacevtskih izdelkov; 67.13 samo
menjalnice in zastavljalnice; 74.12 razen re-
vizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-116132
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01532 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa MGN, marketing, gospo-
darstvo, naložbe, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Virmaše 94, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04114/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje kapitala in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5674557
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Pavel, Škofja Loka,

Virmaše 94, vložek 1,520.000 SIT, vstop
9. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

LJUBLJANA

Rg-100340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02489 z dne 17. 9. 1996 pri subjektu
vpisa INDOS, družbeno podjetje-industri-
ja transportnih in hidravličnih strojev,
p.o., sedež: Industrijska cesta 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00362/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, na-
ziva, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, dejavnosti, vpis usta-
noviteljev, osnovnega kapitala ter članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034469
Firma: INDOS, Industrija transportnih

in hidravličnih strojev, d.d., Ljubljana, In-
dustrijska cesta 3

Skrajšana  firma:  INDOS,  d.d.,  Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 480,564.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložek
165,538.000 SIT; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložek
114,466.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
46,900.000 SIT; udeleženci interne razde-
litve, vložek 68,258.000 SIT in udeleženci
notranjega odkupa, vložek 85,402.000 SIT,
vsi vstopili 23. 4. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-
hovec Viktorija, Ljubljana, Dunajska cesta
180, razrešena kot zastopnica in imenova-
na kot direktorica – začasna uprava 23. 4.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janežič Marta,
Grilc Drago – predsednik SSS, Ravnik
Franc, Švigelj Vinko, Godec Simon in Bržan
Drago, vstopili 23. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-

nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proivzodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Stori-

tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6711 Stori-
tve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9112 De-
javnost strokovnih združenj.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00695/01187-1996/NGT z dne
23. 5. 1996.

Rg-105298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19786 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu
vpisa KANAL A, Telefizijska postaja del-
niška družba (d.d.), Ljubljana, Tivolska
50, sedež: Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5402662
Člani nadzornega sveta: Selšek Cvetka,

Tehranian Terrence, Rigl Peter in Polič Vla-
dimir, vstopili 7. 10. 1994 in Jeff Montgo-
mery Jeffrey Davis, vstop 5. 4. 1996.

Rg-114105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03268 z dne 13. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa TABOR-TRADE, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tabor
13, sedež: Tabor 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbene pogodbe z dne 23. 5.
1997, spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5445809
Firma: TABOR TRADE, podjetje za ra-

čunovodstvo, finance in druge storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TABOR TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Tabor 14
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997:

51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 60240 Cestni tovorni
promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-115084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04111 z dne 5. 11. 1997 pod vložno
št. 1/29849/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1198734
Firma: PRESKAR, k.d., inženiring, tr-

govina in vinogradništvo, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

c. 9b
Ustanovitelja: Preskar Božidara, Ljublja-

na, Slovenska cesta 9, vstop 30. 10. 1997,
vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Preskar Stanislav, Ljubljana, Slo-
venska cesta 9, vstop 30. 10. 1997, odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Preskar Stanislav, imenovan 30. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1997: 01131
Vinogradništvo; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-115665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03227 z dne 23. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa SELDA, podjetje za proizvodnjo
in trženje kovinskih in plastičnih izdel-
kov, d.o.o., Notranje Gorice, Mavserjeva
c. 90, sedež: Mavsarjeva cesta 90, 1357
Notranje Gorice, pod vložno št.
1/09724/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi Sel-
da-Pack, d.o.o., (1/26214/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5437644
Pripojitev k Selda-Pack, d.o.o., Kamnik

pod Krimom 142, Preserje, reg. št. vl.
1/26214/00 na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 31. 3. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.
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Rg-115666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03265 z dne 23. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa Selda-Pack, proizvodnja in trže-
nje plastične in kartonske embalaže,
d.o.o., Kamnik pod Krimom 142, Preser-
je, sedež: Kamnik pod Krimom 142,
1352 Preserje, pod vložno št.
1/26214/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe Selda, d.o.o.,
(1/09724/00), spremembo ustanoviteljev,
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5896100
Osnovni kapital: 10,708.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Nuša, Notranje Go-

rice, Mavsarjeva c. 90, vstop 30. 12. 1994,
vložek 3,544.045 SIT in Selda Kunst-
stoff-Plastik-Produktions und Handelsges.
m.b.H., Avstrija, Otrusa 5, Ferlach, vstop
12. 5. 1997, vložek 6,638.955 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Pripojitev Selda, d.o.o., Mavserjeva c.
90, Notranje Gorice, reg. št. vl. 1/9724/00
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
31. 3. 1997.

Rg-116242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06306 z dne 22. 12. 1997 pri subjek-
tu vpisa LESNIKA, d.o.o., podjetje za sve-
tovanje, inženiring in marketing, Rakek,
sedež: Partizanska 9, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/18013/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, dejavnosti in družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5780411
Firma: LESNIKA, d.o.o., podjetje za

svetovanje, inženiring in marketing
Skrajšana firma: LESNIKA, d.o.o.
Sedež: 1385 Nova vas, Velike Blo-

ke 1a
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4532 Izo-
lacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-

benega materiala; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

Srg 98/00700 Rg-205863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/007000 z dne 31. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLUTAL, Industrija zapiralne em-
balaže, d.d., Ljubljana, Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris zaznambe začasne prepove-
di razpolaganja s parcelami s temile po-
datki:

Matična št.: 5036135
Izbris začasne prepovedi razpolaganja s

premoženjem na podlagi sklepa Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. Du 46/95 z dne
26. 9. 1995, vpisano pod Srg 15595/94 z
dne 23. 6. 1995, 1. točka.

MARIBOR

Rg-110945
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/00997 z dne 16. 7.
1997 pod št. vložka 1/10208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1199439
Firma: A.M MOBIL, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: A.M MOBIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

133
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Draš Bogomir in Draš An-

drej, oba Maribor, Češka 6, vstopila 12. 6.
1997, vložek vsak po 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Draš Bogomir, imenovan 12. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
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stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-

vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Pod šifro G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva; pod šifro
J 67.130 sme družba opravljati dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pod šifro
K 74.120 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-115819
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01622 z dne 12. 11.
1997 pod št. vložka 1/10271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1195298
Firma: ALEXIA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ALEXIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelja: Hedžet Zoran, Maribor,

Moša Pijade 10, vložek 1,425.000 SIT in
Pokrivač Bojan, Maribor, Slovenska ulica
37, vložek 75.000 SIT, vstopila 1. 10.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hedžet Zoran, imenovan 1. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo.

NOVA GORICA

Rg-110480
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 94/02603 z dne 10. 6.
1997 pri subjektu vpisa KIKO, Izvoz-uvoz,
Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež: Bra-
tuževa 14, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/0556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-

pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, vstop in
izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5631670
Firma: D.E.M.S., Trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: D.E.M.S, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Trg

Ivana Roba 2
Osnovni kapital: 1,500.00 SIT
Ustanovitelja: Fazlagić Fikret, izstop

30. 12. 1994 in Nikolič Dragan, Koper,
Agrarne reforme 18, vstop 30. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Faz-
lagič Fikret, razrešen 30. 12. 1994, direk-
tor Nikolič Dragan, vstopil 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-116672
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00977 z dne 19. 12.
1997 pod št. vložka 1/03756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1227483
Firma: ALU-CENTER, d.o.o., izdelava,

montaža in prodaja proizvodov iz alumi-
nija
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Skrajšana firma: ALU-CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mozetič Darjo, Renče, Bi-

lje 65, vstop 16. 10. 1997, vložek
1,200.000 SIT in STO, storitve, transport,
operativa, d.o.o., Nova Gorica, Nova Gori-
ca, Prvomajska 39, vstop 16. 10. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
vlica Vojteh, Šempas, Šempas 63a, imeno-
van 28. 7. 1997 kot začasni direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev, posle v zvezi
z investiranjem, najemanjem posojil, kupo-
vanjem, prodajo in obremenjevanjem ne-
premičnin, pa se lahko sklepajo le na pod-
lagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1997: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 45210 Splošna
gradbena dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

PTUJ

Rg-111021
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 97/00107 z dne 21. 7. 1997 pod
št. vložka 1/09559/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1193562
Firma: FRILES, obdelava in predelava

lesa, proizvodnja iz lesa, storitve, po-
sredništvo in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: FRILES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova ulica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fridrih Zmago, Ruše, Fal-

ska ulica 73, Sabati Antonin, Selnica ob
Dravi, Ob potoku 23 in Lešnik Branko, Ma-
ribor, Smetanova 34, vstopili 22. 4. 1997,
vložek vsak po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fridrih Zmago, imenovan 22. 4. 1997,
zastopa družbo z omejitvami, da ne more
brez soglasja skupščine sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela, izvaja-
nje investicijskih del in najemanje posojil in
kreditov, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, določanje splošnih pogojev poslo-
vanja, sklepanje zakupnih pogodb glede last-
nih ali tujih sredstev, sklepanje kooperacij-
skih pogodb s trajanjem več kot eno leto,
prenos kakršnihkoli družbenih pravic na dru-
ge, izplačevanje predujmov na račun udelež-
be pri dobičku, podeljevanje prokure in neo-
mejenih pooblastil, imenovanje in razreševa-
nje revizorjev poslovanja, spreminjanje no-
tranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55510 Storitve menz; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

SLOVENJ GRADEC

Rg-109175
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00001 z dne 24. 6.
1997 pri subjektu vpisa ALTO DIZAJN,
podjetje za arhitektonsko projektiranje,
dizajn, inženiring, promet blaga in stori-
tev in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Črneče
10, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/08726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786657

Firma: ALTO DESIGN, arhitekturno
projektiranje in inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: ALTO DESIGN, d.o.o.
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Tomši-

čeva 18
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne
13. 12. 1996.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 598/96 Rg-209
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ELMAT, trgovina in vzdrževa-

nje elektro naprav, Laze 55, Velenje,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Jelen Aleša, Laze 55, Velenje, ki prevzame
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obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznsoti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 15. 5.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 7. 1998

Srg 220/98 Rg-210
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba T & P, Trgovina in posredniš-

tvo, d.o.o., Velenje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima štiri družbenike, in sicer:
Švajger Tea, Švajger Gregor st., Švajger
Jaka in Švajger Gregor ml., vsi Cesta bratov
Mravljak 10, Velenje, ki prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca Švajger Tea.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 24. 2.
1998.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbbrisu družbe iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 7. 1998

KOPER

Srg 663/96 Rg-200508
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GALAX, trgovina na veliko in

malo, d.o.o., Dolga reber 2, Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1592/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 25. 7.
1996.

Družbeniki Kuzman Jana (do sedaj
Kavrečič Jana, Erjavčeva 10, Koper) in
Kuzman Vili (do sedaj Erjavčeva 10,
Koper), oba iz Škofij, Spodnje Škofije 207,
Vučić Igor iz Kopra, Tomšičeva 6, Špa-
capan Andreja iz Kopra, Dolga reber 2 in
Valentič Valmi iz Kopra, Koštabona 34,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike soraz-
merno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 1998

Srg 94/02090 Rg-200522
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02090 z
dne 10. 12. 1997 pod št. vložka
1/02092/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5547326
Firma: M & A, Podjetje za trgovino,

uvoz in izvoz, d.o.o., Pod Jelovico 8, Po-
stojna

Skrajšana firma: M & A, d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Pod Jelovi-

co 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bajc Marko in Glažar Alen-

ka, izstop 19. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku pod št. Srg 2090/94
z dne 10. 12. 1997. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Bajc Marko, Hrašče 149, Postoj-
na in Alenka Glažar, Pod Jelovico 8, Po-
stojna.

Srg 97/00165 Rg-205165
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00165 z
dne 18. 5. 1998 pod št. vložka
1/04483/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi nadaljevanja po-
slov družbe po samostojnem podjetniku po-
samezniku s temile podatki:

Matična št.: 5811619
Firma: NAVTIK – SUBAN IN BOŽIČ,

podjetje za pomorske in transportne sto-
ritve, d.n.o., Koper

Skrajšana firma: NAVTIK – Suban in
Božič, d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6000 Koper, Pahorjeva 39
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Suban Valter in Božič Ines,

izstop 31. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi preoblikovanja v sa-

mostojnega podjetnika, ki je vpisan pri
Davčni upravi Republike Slovenije – Davč-
nemu uradu Koper – Izpostavi Koper, pod
opr. št. 17/II/3-2123/96 z dne 1. 10.
1996 in z matično št. 5619422 s firmo:
NAVTIK – Valter Suban, s.p., Vanganelska
27/a, Koper.

Srg 965/97 Rg-206124
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba RUJ, d.o.o., podjetje za prede-

lavo in dodelavo tekstila Sežana, Dane
pri Sežani št. 78, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1145/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 1997.

Družbenika Franc in Aleš Razpet, oba iz
Sežane, Dane pri Sežani 78, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika, in sicer

vsakemu ena polovica, kakor sta znašala
tudi njuna poslovna deleža.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998

Srg 1371/97 Rg-206125
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ULTRA – B, Trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Koper, Klaričeva
ulica 13/a, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/1271/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 1. 10. 1997.

Družbenika Katja in Branko Bursič oba
iz Izole, Emilija Driolia 5 (do sedaj Klaričeva
ul. 13/a, Koper), izjavljata, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese in razdeli med družbe-
nika sorazmerno njunemu deležu v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998

Srg 246/97 Rg-206126
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba UVOZNO–IZVOZNO PODJET-

JE ALTEX, d.o.o., Koper, Manžan 72, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1919/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov z dne 12. 2.
1997.

Družbenika Aldo Bubnič iz Kopra, Vojko-
vo nabrežje 31/a in Franc Robič iz Kopra,
Manžan 72, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese v celoti na družbenika
Franca Robiča.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998

Srg 128/97 Rg-206128
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba APRIMA, d.o.o., Trgovina, in-

ženiring, razvoj, aplikacije in storitve
elektro področja, Pinka Tomažiča 2, Se-
žana, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3707/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov z dne
21. 1. 1997.
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Družbenik Dolgan Dario iz Sežane, Pin-
ka Tomažiča 2, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 1998

Srg 96/01160 Rg-206635
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01160 z
dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/00712/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5293839
Firma: HISTRIA, Turistična agencija,

d.o.o., Koper, Agenzia turistica, s.r.l., Ca-
podistria

Skrajšana firma: HISTRIA, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, OF 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Colussi Roberto in Geissa

Claudio, izstop 18. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1160/96 z
dne 15. 6. 1998. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Colussi Roberto, Vena Pilona 4,
Koper in Geissa Claudio, Gregorčičeva 6/a,
Koper.

Srg 96/01229 Rg-206637
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01229 z
dne 15. 6. 1998 pod št. vložka
1/04046/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5811791
Firma: BAGH, trgovina, gradbena in

fasaderska dela, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: BAGH, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pobegi, Korti-

na 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Gverić Branko, izstop

24. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1229/96 z dne
15. 6. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bran-
ko Guerić iz Kopra, Pobegi, Kortina 4.

KRANJ

Srg 1251/97 Rg-200767
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1251/97 zaradi vpisa prene-

hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 12. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. v. 1/3069/00 vpiše izbris družbe JU-
NAL, trgovina, inženiring in zastopanje,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji
Loki, Ljubljanska c. 11, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 12. 1997

Srg 1016/98 Rg-206235
Družba BETASTOR, proizvodne storitve,

prodaja, Frankovo naselje 72, Škofja Lo-
ka, s sedežem v Škofji Loki, Frankovo na-
selje 72, vpisana na reg. vl. št. 1/1551/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Tavčar
Albert iz Škofje Loke, Frankovo naselje 72.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 1998

Srg 1298/97 Rg-206237
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1298/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
22. 4. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. v. 1/3309/00 vpiše izbris družbe FLOT,
steklarstvo in trgovina, d.o.o., Škofja Lo-
ka, s sedežem Lipica 8, Škovja Loka, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 1998

Srg 1807/97 Rg-206239
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1807/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5980/00 vpiše izbris družbe VET-
ERINARSKA AMBULANTA ŠKOFJA
LOKA, veterinarstvo, d.o.o., s sedežem
Trata 34, Škofja Loka, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 5. 1998

Srg 423/95 Rg-206244
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 423/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. v. 1/296/00 vpiše izbris družbe
HRANILNO KREDITNA SLUŽBA GG
BLED, p.o., s sedežem Ljubljanska cesta
19, Bled, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 1998

Srg 799/97 Rg-206245
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 799/97 zaradi vpisa prene-

hanja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3913/00 vpiše izbris družbe DAL-
MATINAC, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, Kranj, d.o.o., s sedežem Jezerska
c. 46, Kranj, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 5. 1998

Srg 653/97 Rg-206259
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 653/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2573/00 vpiše izbris družbe
MEGLIČ-LES, podjetje za trgovino in sto-
ritve Lom, d.o.o., s sedežem v Lomu 12,
Tržič, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

Srg 147/95 Rg-206261
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 147/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1838/00 vpiše izbris družbe BE-
LEHAR, Gostinsko podjetje Voklo, d.o.o.,
s sedežem Šenčur, Voklo 106, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

Srg 3727/94 Rg-206263
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3727/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. v. 1/3495/00 vpiše izbris družbe TER-
ANO, Podjetje za storitve Cerklje, d.o.o.,
s sedežem v Češnjevku 34, Cerklje, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

Srg 4086/94 Rg-206267
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 4086/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/481/00 vpiše izbris družbe SEL,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in razi-
skovalno razvojne storitve, d.o.o., Kranj,
s sedežem v Kranju, Cankarjeva 7, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

LJUBLJANA

Srg 94/19257 Rg-211
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:
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Družba PERROZ, podjetje za zdrav-
stveno svetovanje in kozmetiko, d.o.o.,
Trg oktobrske revolucije 2, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dušanka Rozman-Per-
ko, Dergonaška 81, Ljubjana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

Srg 1844/95 Rg-212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

RODOLPHO, d.o.o., Prelog 38, Dom-
žale, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Igor Rojec, Kamnik, Rad-
ka Balažic, Ljubljana in Mateja Potrč, Vodi-
ce nad Ljubljano, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje:
Igorja Rojca 2.700 SIT, Radko Balažic
2.650 SIT in Matejo Potrč 2.650 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1996

Srg 6715/96 Rg-213
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

WIND, gostinsko in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Notranje Gorice, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Weithauser, z
ustanovitvenim kapitalom 1,547,080 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,547.080 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Branka Weithauserja, Brodarjev trg
7, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998

Srg 94/19272 Rg-214
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba JAS Co., d.o.o., Ljubljana, Pod-
jetje za trgovino, posredovanje in zasto-
panje, Cesta na Bokalce 65, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bojan Kozar, Cesta
na Bokalce 64, Ljubljana, Jas Švica,
Neulandenstr. 18, CH-9500 WIL, Švica in
Jaime Antonio Hernandez, Av. San Pedro
No. 15, Club de Golf Mexico, 14620
Mexico D.F., z ustanovitvenim kapitalom
105.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje, in sicer vsake-
mu do ene tretjine.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

Srg 94/16975 Rg-215
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba Podjetje za inženiring, projek-
tiranje in svetovanje VORA, d.o.o., Ul.
Nadgoriških borcev 32, Ljubljana-Črnu-
če, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Radoslav Vodopivec, Ul.
Nadgoriških borcev 32, Ljubljana-Črnuče, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

Srg 95/01707 Rg-204056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/01707 z dne 18. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/19866/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TEDEKER, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana,
d.o.o.

Skrajšana firma: TEDEKER, Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Endliherje-
va 4

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kopač Zdenka, izstop

30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Kopač Zdenka, Endliherjeva 4,
Ljubljana.

Srg 98/01633 Rg-205609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01633 z dne 19. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25610/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi HOEDLMAYR, d.o.o.,
(1/29568/00), s temile podatki:

Matična št.: 5841950
Firma: HBH, trgovina in storitve Ljub-

ljana, d.o.o.
Skrajšana firma: HBH, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovško-

va 2
Osnovni kapital: 72,514.650 SIT
Ustanovitelja: Blagovno trgovski center,

d.d., in Hodlmayr Gesellschaft, MBH, izs-
top 24. 11. 1997.

Izbris družbe zaradi pripojitve k HOEDL-
MAYR, špedicije, d.o.o., Krakovska 30,
Domžale, vl. št. 1/29568/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 24. 11. 1997.

Srg 97/05267 Rg-205654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05267 z dne 19. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/02574/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra s temile podatki:

Matična št.: 5296528
Firma: TRIS, d.o.o., Podjetje za sveto-

vanje in razvoj, Ljubljana
Skrajšana firma: TRIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Osnovni kapital: 1,520.888 SIT
Ustanovitelj: Čehovin Igor, izstop 8. 9.

1997.
Sklep ustanovitelja z dne 8. 9. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Igor Čehovin, Grintovška ulica 22,
Ljubljana.

Srg 97/02760 Rg-205737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/02760 z dne 29. 1. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25513/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenosa na
Okrožno sodišče Kranj, s temile podatki:

Matična št.: 5841917
Firma: LEŠKO, programi storitev na

področju oblikovanja prostora in trgovi-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: LEŠKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenče-

va 95
Osnovni kapital: 230.000 SIT
Ustanovitelja: Leško Gordana in Leško

Robert, izstop 11. 4. 1997.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču Kranj pod vl. št.
1/06087/00.

Srg 97/06272 Rg-205817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06272 z dne 6. 5. 1998 pod št. vložka
1/10687/14 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5063345006
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Ljubljana, Poslov-
na enota Domžale-Kamnik, Domžale,
Ljubljanska 86

Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Ljubljana, Poslov-
na enota Domžale-Kamnik

Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljan-

ska 86
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 15. 10. 1997.

Srg 97/06273 Rg-25818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06273 z dne 6. 5. 1998 pod št. vložka
1/10687/13 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5063345004
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

d.d., Območna enota Kranj, Poslovna
enota Jesenice, Jesenice, Cesta marša-
la Tita 16/I

Skrajšana firma: Zavarovalnica Triglav,
d.d., Območna enota Kranj, Poslovna
enota Jesenice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4271 Jesenice, Cesta Marša-

la Tita 16/I
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 15. 10. 1997.

Srg 94/05288 Rg-205891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/05288 z dne 10. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/15890/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: OPEN MIND, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za organizacijo jezikovnih te-
čajev

Skrajšana firma: OPEN MIND, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Na jami 9/82
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Darja in Zemljič

Borut, izstop 4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Korošec Darja, Na jami 9, Ljubljana in
Zemljič Borut, Betnavska 129, Maribor.

Srg 96/06504 Rg-205900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06504 z dne 14. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/14639/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TLAK ENGINEERING, zaključ-
na dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljublja-
na, V Dovjež 2

Skrajšana firma: TLAK ENGINEERING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, V Dovjež 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Adlešič Ivan in Adlešič An-

drej, izstop 22. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 22. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Adlešič Ivan in Adlešič Andreja, V Dov-
jež 2, Ljubljana.

Srg 96/06542 Rg-205901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06542 z dne 27. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/24956/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5824303
Firma: PERSPEKTIVA, Družba za

upravljanje, pridobivanje, oddajanje in
trženje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska 31

Skrajšana firma: PERSPEKTIVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stanovanjski sklad Republi-

ke Slovenije, izstop 14. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 11. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Poljanska c. 31, Ljubljana.

Srg 96/06674 Rg-205902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06674 z dne 10. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/19148/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5631548
Firma: LIEBSCHER CONSULTING,

d.o.o., Ljubljana, Družba za podjetniško
in davčno svetovanje

Skrajšana firma: LIEBSCHER CON-
SULTING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvor-
ska 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Liebscher dr. Christoph

Herwig, izstop 20. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 9. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Liebscher dr. Christoph Herwig,
Paris – Lodronstrasse številka 19, Salz-
burg, Avstrija.

Srg 97/05937 Rg-205918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05937 z dne 9. 4. 1998 pod št. vložka
1/24215/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOR, Kovinarstvo Ribnica,
d.o.o., Ribnica, Lepovče 23

Skrajšana firma: KOR, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Rikostroj, d.o.o., izstop

3. 10. 1997
Sklep skupščine z dne 3. 10. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rikostroj, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica
– v stečaju.

Srg 94/16916 Rg-206015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/16916 z dne 29. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/08447/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ŠEGA, Podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino, prevoz in popravila, d.o.o.,
Ljubljana, Bratovževa ploščad 20

Skrajšana firma: ŠEGA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovževa
ploščad 20

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Šega Boris, izstop 22. 12.

1994.
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Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prnehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Boris Šega, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Srg 98/01748 Rg-206354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01748 z dne 12. 6. 1998 pod vložno
št. 1/26681/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5859573
Firma: SLOVENIJALES, G.m.b.H., Ce-

lovec, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: Slovenijales Holding,

G.m.b.H., izstop 31. 3. 1998.
Vpiše se prenehanje podružnice s firmo

Slovenijales Holding, G.m.b.H., Celovec,
Podružnica Ljubljana, z dne 31. 3. 1998 po
sklepu skupščine ustanovitelja z dne 18. 3.
1998.

Srg 97/06614 Rg-206365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06614 z dne 8. 6. 1998 pod vložno št.
1/26932/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5898986
Firma: OKENCE, NIKOLOSKI IN ZA-

KOVŠEK, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: OKENCE, Nikolovski

in Zakovšek, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 19a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Zakovšek Nada in Nikolo-

ski Trajče, izstop 21. 11. 1997.
Sklep skupščine z dne 21. 11. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Zakovšek Na-
da, Poljanski nasip 12, Ljubljana in Nikolo-
ski Trajče, Verd 19a, Vrhnika.

Srg 98/00568 Rg-206381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00568 z dne 12. 6. 1998 pod vložno
št. 1/16021/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi DOMINUS INŽENIRING, d.o.o.,
(1/27158/00) s temile podatki:

Matična št.: 5572673
Firma: P & S, podjetje za poslovanje z

nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: P & S, nepremičnine,

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 1
Osnovni kapital: 1,938.000 SIT
Ustanovitelja: P & S Poslovne analize in

svetovanje, d.d., Ljubljana in Kratnar Janez,
izstop 30. 1. 1998.

Izbris družbe zaradi pripojitve k DOMI-
NUS INŽENIRING, Podjetje za svetovanje,
vrednotenje in inženiring, d.o.o., Parmova
41, Ljubljana, vl. št. 1/27158/00, na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 1.
1998.

Srg 98/02662 Rg-206402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02662 z dne 1. 6. 1998 pod vložno št.
1/02751/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi zaključka redne
likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5300193
Firma: CMS SN, družba za prizvodnjo

lesno obdelovalnih strojev, d.o.o., Ljub-
ljana, Gerbičeva 101, v likvidaciji

Skrajšana firma: CMS SN, d.o.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gerbičeva
101

Osnovni kapital: 99,978.433,92 SIT
Ustanovitelji: Slovenijales, Mednarodno

podjetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, p.o., NA-
STRO, Tovarna strojev in naprav, p.o., Ljub-
ljana in C.M.S., S.P.A., Italija, izstop 2. 4.
1998.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovne knjige, knjigovodska dokumenta-
cija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri firmi DUN, Družba
za upravljanje nepremičnin, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska c. 130, Ljubljana.

Srg 96/02628 Rg-206961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02628 z dne 3. 6. 1998 pod vložno št.
1/03109/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5474361
Firma: ARC, konzalsting, inženiring in

marketing, p.o.
Skrajšana firma: ARC, p.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Malči Beliče-

ve 155
Osnovni kapital: 100 SIT
Ustanovitelj: Varšek Svetislav, izstop

27. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti

izbrisane družbe je prevzel Stanislav Var-
šek, Malči Beličeve 155, Ljubljana.

MURSKA SOBOTA

Srg 423/96 Rg-204230
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba AGENTUR FARSANG – podjet-
je za trgovino in storitve Črenšovci,
d.o.o., Črenšovci, Prekmurske čete 139,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča,
vl. št. 1/1976/00, preneha po skrajšanem
postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 23. 12. 1996.

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

Dražnik Rosemarie, Črenšovci, Prekmur-
ske čete 139 in Farsang Irma, Mannheim,
Mostbacher strasse 69, kot družbenici prev-
zemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenici, vsaki do polovice.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenici, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1998

Srg 112/98 Rg-204315
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba JOSEF AHORNER SL, med-

narodna trgovina, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Noršinska ulica
3, ki je vpisana v registrskem vložku tu-
kajšnjega sodišča, št. 1/917/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu Josef
Ahorner, Gesellschaft, m.b.H., A – 1231
Wien, Laxenburgerstrasse 365, z dne
12. 3. 1998.

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

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel Josef Ahor-
ner, Gesellschaft, m.b.H., A – 1231 Wien,
Laxenburgerstrasse 45, Avstrija.

Po prenehanju družbe se premoženje,
ki ostane po pokritju vseh stroškov, poveza-
nih s prenehanjem družbe ter izbrisom iz
registra, dodeli edinemu družbeniku.

Proti sklepu o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upnik ali pristoj-
ni organi v roku 15 dni od objave vložijo
ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 4. 1998

Srg 96/00226 Rg-206100
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00226 z dne 11. 5.
1998 pod št. vložka 1/00339/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: DEJA, trgovsko in posredniško
podjetje, Strehovci, d.o.o.

Skrajšana firma: DEJA, Strehovci,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  9223  Dobrovnik,  Strehovci
št. 29

Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelj: Toplak Metko, izstop 11. 5.
1998.

Sklep družbenika z dne 8. 7. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 11. 5. 1998, s sklepom Srg
96/00226. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel To-
plak Metko, Lipovci 255.

Srg 98/00176 Rg-206107
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00176 z dne 30. 4.
1998 pod št. vložka 3/00030/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča na podlagi
drugega odstavka 54. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), s temi-
le podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč Obči-
ne Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9000 Murska Sobota, Alija

Kardoša 2
Ustanovitev in konstituiranje vpisana v

sodni register dne 14. 4. 1986.
Po drugem odstavku 54. člena zakona o

stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) je
bil sklad s sklepom Srg 98/00176, dne
30. 4. 1998 po uradni dolžnosti izbrisan iz
sodnega registra.

Srg 98/00175 Rg-206114
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00175 z dne 28. 4.
1998 pod št. vložka 1/02194/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča na podlagi
drugega odstavka 54. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), s temi-
le podatki:

Matična št.: 5925037
Firma: Sklad stavbnih zemljišč mest-

ne občine Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kardo-

ševa 2
Ustanoviteljica: Mestna občina Murska

Sobota, izstop 28. 4. 1998.
Po drugem odstavku 54. člena zakona o

stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) je
bil sklad s sklepom Srg 98/00175 dne
28. 4. 1998 po uradni dolžnosti izbrisan iz
sodnega registra.

Srg 98/00233 Rg-206778
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00233 z dne 28. 5.
1998 pod št. vložka 3/00038/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča na podlagi
drugega odstavka 54. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) s temile
podatki:

Matična št.: 5270138
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Gornja Radgona
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Parti-

zanska c. 13
Po drugem odstavku 54. člena zakona o

stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 44/97) je bil
sklad s sklepom Srg 98/00233 dne 28. 5.
1998 po uradni dolžnosti izbrisan iz sodne-
ga registra.

Srg 98/00235 Rg-206779
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00235 z dne 28. 5.
1998 pod št. vložka 3/00037/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča na podlagi
drugega odstavka 54. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), s temi-
le podatki:

Matična št.: 5270120
Firma: Sklad stavbnih zemljišč obči-

ne Ljutomer
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9240 Ljutomer, Vrazova 1
Po drugem odstavku 54. člena zakona o

stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) je
bil sklad s sklepom Srg 98/00235 dne
28. 5. 1998 po uradni dolžnosti izbrisan iz
sodnega registra.

Srg 98/00232 Rg-206795
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00232 z dne 29. 5.
1998 pod št. vložka 3/00032/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklad na
podlagi drugega odstavka 5. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97),
s temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč občine
Lendava, Lendava Kozseg Telekalapja

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 9220 Lendava, Trg ljudske

pravice 5
Po drugem odstavku 54. člena zakona o

stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) je
bil sklad s sklepom Srg 98/00232 dne
29. 5. 1998 po uradni dolžnosti izbrisan iz
sodnega registra.

Srg 655/97 Rg-206976
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba CAROL, podjetje za posredo-

vanje in prodajo Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Šercerjevo naselje 2,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča,
vl. št. 1/347/00, preneha po skrajšanem
postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu z dne 28. 11. 1997.

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

Olas Milan, Murska Sobota, Šercerjevo
naselje 2, Levec Viktor, Ljubljana, Kvedrova
7 in Kar Simona, Ljubljana, Marinkov trg 4
(sedaj Ljubljana, Rusjanov trg 3), kot druž-
beniki prevzemajo obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenike v sorazmerju z višino svojih
poslovnih deležev na osnovnem kapitalu
družbe.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 7. 1998

Srg 682/97 Rg-206978
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba HERBA, proizvodnja, storitve
in trgovina, Veržej, d.o.o., Veržej, Franja
Kozarja 34, vpisana v sodni register tukajš-
njega sodišča, vl. št. 1/1060/00, preneha
po skrajšanem postopku zakona o gospo-
darskih družbah po sklepu družbenice z dne
8. 12. 1997.

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

Legen Ljuba, Veržej, Franja Kozarja 34,
kot družbenica prevzema obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 1998

Srg 615/97 Rg-206980
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KONZUM, podjetje za velepro-

dajo in maloprodajo blaga ter posredo-
vanje, d.o.o., Logarovci 12a, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/636/00, preneha po skrajšanem postop-
ku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu družbenikov z dne 20. 10. 1997.

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

Marinič Jožef in Marinič Dragica, oba
Logarovci 12a, kot družbenika prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika v razmerju njunih poslov-
nih deležev.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 7. 1998

NOVO MESTO

Srg 98/00117 Rg-203197
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00117 z dne 27. 3.
1998 pod št. vložka 1/00303/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenosa celotnega družbenega kapita-
la zavoda, namenjenega lastninskemu
preoblikovanju na 6 novoustanovljenih družb
s temile podatki:

Matična št.: 5171580
Firma: DOLENJSKO-POSAVSKI VETE-

RINARSKI ZAVOD, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
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Sedež: 8000 Novo mesto, Cesta he-
rojev 78

Izbris zaradi lastninskega preoblikovanja,
s katerim je bil odobren neodplačani prenos
celotnega družbenega kapitala zavoda, na-
menjenega lastninskemu preoblikovanju 6
novoustanovljenih družb: Veterina Novo me-
sto, d.o.o., Šmarješka cesta 2, Novo mesto,
vl. št. 1/4028/00 Novo mesto, ki prevzame
status pravnega naslednika Dolenjsko-posav-
skega veterinarskega zavoda, p.o., na pod-
lagi sklepa z dne 7. 5. 1996; Veterinarska
postaja Trebnje, d.o.o., Trebnje, Pekel 8, vl.
št. 1/4029/00 Novo mesto; Belokranjska
veterinarska služba Črnomelj, d.o.o., Ločka
cesta 14/a, Črnomelj, vl. št. 1/4030/00
Novo mesto; Veterinarska postaja Sevnica,
d.o.o., Sevnica, Cesta na Grad 14/a, vl. št.
1/3806/00 Krško, Veterinarska postaja Bre-
stanica, d.o.o., Brestanica, Šolska 15, vl. št.
1/3807/00 Krško in Veterinarska bolnica
Brežice, d.o.o., Brežice, Prešernova 17/a,
vl. št. 1/3805/00 Krško.

Vpis izbrisa v tukajšnji sodni register s
skelpom Srg 117/98 z dne 27. 3. 1998.

Srg 98/00081 Rg-205134
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00081 z dne 3. 6.
1998 pod št. vložka 1/01589/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi penehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5465478
Firma: SILAN DOLENJSKA, cenitve in

posredovanje pri prometu z nepremični-
nami, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: SILAN DOLENJSKA,
d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni
trg 22

Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanoviteljica: Sitar Slavka, izstop

12. 2. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 2. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Slavka Sitar 6, Novo mesto.

Srg 98/00069 Rg-206764
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00069 z dne 8. 7.
1998 pod št. vložka 1/03659/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5846005
Firma: VIZIJA METLIKA, družba za fi-

nančne storitve, družba z omejeno od-
govornostjo, Metlika

Skrajšana firma: VIZIJA METLIKA,
d.o.o., Metlika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8330 Metlika, Kidričevo na-
selje 6

Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Matkovič Branko, Gerbec

Zvonko, Beti, Tekstilna industrija, d.d., Metli-
ka, Komet, Konfekcija Metlika, d.d., Merca-
tor-Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o., Zava-

rovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, delniška
zavarovalna družba s popolno odgovornost-
jo, Gostilna Peter Badovinac, Pletilstvo - Tri-
kotaža Gerbec Zvonko, Partner, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Metlika, Tomc An-
ton, Bajuk Stanislav, Štimac Miroslav, Janko-
vič Jožef, Ladika Nikola, Videtič Janez, Koz-
jan Viktor, Gasperič Stane, Malešič Ivan, Sko-
liber Tibomir, Mrvar Stane, Črnugelj Martin,
Mihelčič Jože, Henčič Peter, Kulovec Mar-
jan, Flajnik Jurij, Mozetič Jože, Matekovič
Jože, Gerbec Jože, Šturm Otmar in Kopinič
Božidar, izstop 31. 12. 1997.

Sklep skupščine z dne 31. 12. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačil morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
družba Partner, Trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Metlika, Staneta Rozmana 23.

Srg 98/00273 Rg-206832
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00273 z dne 3. 7. 1998
pod št. vložka 1/03673/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k prvemu investicijskemu skladu,
pooblaščeni investicijski družbi, d.d., Ljublja-
na, reg. vl. št. 1/25548/00 s temile podatki:

Matična št.: 5856663
Firma: DOLENJSKI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Novo mesto, Novi trg 11

Skrajšana firma: DOLENJSKI INVES-
TICIJSKI SKLAD, d.d., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11
Osnovni kapital: 5.628,718.000 SIT
Ustanoviteljica: Nacionalna finančna

družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., in delničarji (15.595) iz seznama,
priloženem statutu d.d., izstop 10. 6. 1998.

Člani nadzornega sveta: Jakopin Maksi-
milijan, Štefanič Janez in Fink Tatjana, iz-
stop 10. 6. 1998.

Izbris zaradi pripojitve k družbi Prvi inve-
sticijski sklad, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Ljubljana, Trdinova 4. Vpis subjekta
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani na reg. vl.
št. 1/25548/00 s sklepom o pripojitvi opr.
št. Srg 2384/98 z dne 10. 6. 1998.

Srg 242/98 Rg-206977
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba POVŠE & CO, trgovina in pro-

izvodnja, d.n.o., Črnomelj, Železničarska
2, vpisana na reg. vl. št. 1-1993/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 6. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Darko Povše in Majda
Povše, oba Črnomelj, Železničarska 2, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Darka Pov-
šeta in Majdo Povše v sorazmerju z vloženi-
ma deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 7. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-4/98-143 Ob-6151
Pravila Sindikata Opekarna-Rudnik

Brežice, KNSS – Neodvisnost, Šentle-
nart 71, Brežice, je dne 19. 8. 1998 spre-
jet v hrambo pri Upravni enoti Brežice in
istega dne vpisan v evidenčni knjigi pravil
oziroma statutov Upravne enote Brežice pod
zap. št. 4/98.

Št. 007-1/96 Ob-6180
Upravna enota Radovljica z dnem 31. 7.

1998 sprejme v hrambo pravila sindikata
družbe, ki jo je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 93, z nazivom pravi-
la sindikata družbe, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom sindikat
družbe turizem in rekreacija Bled, s se-
dežem Bled, Cesta svobode 11.

Št. 121-11/98-08 Ob-6189
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravilnik sindikata družb Sava Kranj, d.d.,
Kranj, Neodvisnost-Konfederacija novih
sindikatov Slovenije.

Sedež sindikata je v Kranju, Škofje-
loška cesta 6.

Pravilnik sindikata je z dnem izdaje te
odločbe vpisan v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 154.

Razglasi sodišč

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

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.
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N 21/98 R-142
Ferfolja Rozalija, roj. 7. 10. 1898 v Mir-

nu, je pogrešana (na predlog Bobovnik Ga-
brijele, Vočarsko naselje 6, Zagreb).

Skrbnik za poseben primer je Zvonimir
Cijan, Stjenkova 40, Šempeter.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 7. 1998

D 165/98 R-132
Ključevšek Jožef, rojen 13. 2. 1922 v

Jelovem, nazadnje stanujočem Zavrate 12,
Laško, nazadnje oskrbovanec v Domu po-
čitka Metlika, je 6. 2. 1998 umrl.

Sodišče  poziva  vse,  ki  smatrajo,  da
bi  prišli  v  poštev  za  dedovanje  na
podlagi  zakona  po  zgoraj  navedenem
zapustniku, da se v roku enega leta po
objavi tega oklica priglasijo podpisanemu
sodišču.

Če se dediči ne bodo priglasili, bo so-
dišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
štelo, da zapustnik ni zapustil zakonitih de-
dičev.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 7. 1998

D 124/98 R-136
Pri  tem  sodišču  je  v  teku  zapuščin-

ski  postopek  pod  opr.  št.  D 124/98
po pok. Žagar Ivani, roj. 6. 5. 1901,
nazadnje  stanujoči  Stahovica  9  in  umrli
9. 7. 1978.

Adolfa Žagarja, roj. 24. 7. 1930, nezna-
nega bivališča, pozivamo, da se v enem letu
od objave oklica zglasi pri tem sodišču in
poda dedno izjavo.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 7. 1998

IV J 1432/94 R-140
To sodišče je po okrajni sodnici Nevenki

Đebi, v izvršilni zadevi upnice Viher Elizabe-
te, stan. Stara cesta 41, Hoče, ki jo zastopa
odv. Mihael Jenčič iz Maribora, zoper dolž-
nika Brumec Zvonka, stan. Waldhoof 5,
Riedholz, Švica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in izterjave plačila stroškov izvršilne-
ga postopka, izven naroka dne 17. 7. 1998
sklenilo:

dolžniku se kot začasni zastopnik posta-
vi odvetnik Josip Sever, Partizanska c. 3,
Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopla dolžnika,
dokler ne bo nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler mu skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 1998

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

St 41/98 S-373
To sodišče je s sklepom St 41/98 dne

25. 8. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Sedit, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska 45.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

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

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike poziva, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o ob-
stoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 12. 1998 ob 9.15, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 8. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 1998

St 43/98 S-374
To sodišče je s sklepom St 43/98 dne

25. 8. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Prodaja, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska 45.

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

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

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike poziva, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o ob-
stoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 12. 1998 ob 9.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 8. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 1998

St 42/98 S-375
To sodišče je s sklepom St 42/98 dne

25. 8. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stol Fagus, d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska 45.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.

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

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike poziva, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega okli-

ca. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o ob-
stoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 12. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 8. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 1998

St 3/98 S-376
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP Skip d.d., Ljubljana,
Celovška 479 za dne 29. 9. 1998 ob 13.
uri v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 1998

St 20/95 S-377
Stečajnega upravitelja Iztoka Močnika se

z dne 25. 8. 1998 razreši funkcije stečaj-
nega upravitelja v stečajni zadevi Gradis
TG, d.o.o., Maribor – v stečaju.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 1998

St 50/94 S-378
Stečajnega upravitelja Janeza Polanca

se z dne 26. 8. 1998 razreši funkcije ste-
čajnega upravitelja v stečajni zadevi TVT,
družba za proizvodnjo plastičnih nadgra-
denj in sestavo cestnih vozil, d.o.o., Ma-
ribor – v stečaju.

Za novega stečajnega upravitelja se do-
loči odv. Matjaž Kirbiš, Ul. talcev 3, iz Mari-
bora.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 8. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Ob-6139
Na podlagi 45. in 46. člena statuta Jav-

nega podjetja Komunala Cerknica, p.o. No-
tranjska c. 44 in sklepa organa upravljanja;
razpisna komisija objavlja javni razpis za de-
lovno mesto

direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje:

– da  ima  najmanj  srednješolsko  izo-
brazbo,

– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj v
stroki,

– da ima opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti iz 5. točke 5. člena zakona
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o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 54/96 in 48/98),

– da ima sposobnost za uspešno gos-
podarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev,

– da predloži program razvoja javnega
podjetja.

– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge najka-

sneje v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Komunalno podjetje, Komunala
Cerknica, p.o. Notranjska c. 44, 1380 Cer-
knica, z oznako na ovojnici: “Za razpisno
komisijo“.

Kandidati morajo prijavi priložiti pisna do-
kazila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidat bo na osnovi 43. člena statuta
imenovan za 4 - letni mandat. Prijavljeni kan-
didati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po
končanem razpisu.

Komunala Cerknica, p.o.

Ob-6152
Na podlagi določil zakona o zavodih (Ur.

l. RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US in 8/96)
in zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91-I), ter na podlagi sklepa o preobli-
kovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v jav-
ni raziskovalni zavod in 18. člena statuta
Kmetijskega inštituta Slovenije upravni odbor
inštituta objavlja razpis za imenovanje

direktorja Kmetijskega inštituta Slo-
venije

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev izpolnjevati še naslednje:

– da imajo pogoje za odgovornega no-
silca raziskovalnih ali razvojnih projektov,

– da imajo izkazane sposobnosti za or-
ganiziranje in vodenje raziskovalnega, stro-
kovnega in razvojnega dela.

Direktor bo imenovan za štiri leta. Kandi-
dati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za ime-
novanje direktorja, naj v osmih dneh po ob-
javi tega razpisa pošljejo svojo prijavo z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hac-
quetova 17, z oznako: “Razpis za imenova-
nje direktorja inštituta”.

Vse prijavljene kandidate bo upravni od-
bor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
po končanem zbiranju prijav.

Kmetijski inštitut Slovenije

St. 64/98 Ob-6171
Upravni odbor Kluba študentov Kranj raz-

pisuje prosto delovno mesto
direktorja Kluba študentov Kranj

(KŠK)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visoka izobrazba pravne ali organiza-

cijske smeri;
– poznavanje delovanja društev in štu-

dentske organiziranosti;
– vsaj tri leta delovnih izkušenj;
– sposobnost vodenja in organiziranja.
Mandat direktorja KŠK traja štiri leta.
Kandidati naj prijavi priložijo življenjepis,

dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter svojo
vizijo delovanja KŠK.

Pisne prijave je potrebno v roku osem
dni po objavi razpisa poslati na naslov: Klub
študentov Kranj, Glavni trg 20, Kranj, s pri-
pisom “Prijava na razpis”.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Klub študentov Kranj

Št. 130-1/98 Ob-6203
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev po-
družnic razpisuje skladno z 32. in 34. čle-
nom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto

direktorja podružnice Koper.
Pogoja: VII. stopnja strokovne izobrazbe

ekonomske ali druge družboslovne smeri in
5 let delovnih izkušenj.

Kandidat mora na podlagi vseh izdelanih
gradiv o reformi slovenskih plačilnih siste-
mov pripraviti predlog uporabe dejavnikov
agencije v procesu reforme na območju po-
družnice Koper. V predlogu mora posebej
opredeliti načrt zaposlovanja delavcev
podružnice Agencije Koper, upoštevajoč vse
možnosti zaposlovanja na tem območju. Gra-
diva za pripravo predloga uporabe dejavni-
kov agencije v procesu reforme na območju
podružnice Koper so na voljo v kadrovski
službi centrale v Ljubljani, Tržaška c. 16.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom, opisom dose-
danjih delovnih izkušenj ter izdelanim pred-
logom uporabe dejavnikov agencije v pro-
cesu reforme na območju podružnice Ko-
per, sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16. Rok za prijavo je 14 dni in
začne teči z dnem objave razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija RS za plačilni promet
Centrala Ljubljana

Št. 7/8776/98 Ob-6208
Elektro Celje – Javno podjetje za distri-

bucijo električne energije, d.d., Celje, Vrun-
čeva 2a, objavlja na podlagi sklepa nadzor-
nega sveta št. 3 z dne 26. 8. 1998 javni
razpis za zbiranje prijav kandidatov za

direktorja družbe.
Kandidat za direktorja mora poleg pogo-

jev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še na-
slednje:

– visoka izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj

tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj ene-

ga tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarje-

nje in organizacijo.
Kandidati morajo v prijavi k javnemu raz-

pisu predložiti tudi strategijo razvoja javne-
ga podjetja.

Direktorja javnega podjetja bo imenova-
la Vlada Republike Slovenije za štiri leta.

Kandidati morajo prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev poslati v 30 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov: Elektro Celje, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Celje, Vrun-
čeva 2a, Celje, s pripisom “nadzorni svet –
za razpis”.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v os-
mih dneh po imenovanju.

Elektro Celje, d.d.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Razveljavitev

Št. 60-1894/98 Ob-6262
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) in revizije postopka javne-
ga naročila revizijske komisije za javna na-
ročila št. 019-102/98-763-JO z dne 19. 8.
1998, objavljamo sklep o razveljavitvi po-
stopka javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za storitve – zavarovanja.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, Roz-
manova ulica 2, kont. oseba Jožica Smo-
diš, tel. 068/321-524, faks 068/322-248.

2. Predmet sklepa: je razveljavitev po-
stopka javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za storitve – zavarovanje, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41, z
dne 29. 5. 1998, Ob-2888B.

3. Razlog za razveljavitev: javni razpis raz-
veljavljamo na podlagi pridobljenega mnenja
revizijske komisije za javna naročila pod št.
019-102/98-763-JO z dne 19. 8. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Preklic
Ob-6170

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale, preklicuje javni razpis za izbiro
izvajalca za dobavo in montažo štirih zoboz-
dravstvenih strojev, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 59, z dne 21. 8. 1998, št. 228,
Ob-5817.

Zdravstveni dom Domžale

Preklic
Št. 23/98 Ob-6246

Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.
Maribor, Glavni trg 19/c, preklicuje javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo malega namakalnega sistema Pše-
ničnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 60, z dne 28. 8. 1998.
Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z.

Preklic
Ob-6274

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljublja-
ni, Gerbičeva 60, preklicuje javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za nabavo apa-
rata za ultrazvočno diagnostiko, ki je bil ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998,
Ob-4460.

Veterinarska fakulteta UL
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Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za investitorski inženiring ter stro-
kovni in finančni nadzor nad izvajanjem grad-
nje do uporabnega dovoljenja za objekt no-
vega zdravstvenega doma v Izoli, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8.
1998, Ob-5958, se 7. točka pravilno glasi:

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

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

Uredništvo

Popravek

V javnem razpisu za pripravo in razdelje-
vanje gotovih obrokov hrane, z obveznim
najemom razpoložljivih kapacitet, prevze-
mom delavcev kuhinje in izvedbo posodobi-
tve sistema razdeljevanja hrane na lokaciji
naročnika, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 60, z dne 28. 8. 1998; Ob-5941, se
3. točka pravilno glasi:

3. Orientacijska vrednost naročila je
100,000.000 SIT letno.

Uredništvo

Popravek
Ob-6209

V javnem razpisu brez omejitev za izbiro
plačilnega agenta za izplačevanje državnih
vrednostnih papirjev za dobo enega leta,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59, z
dne 21. 8. 1998, Ob-5848, Št. 403-7/98
se 4., 5., 6., 7. in 11. točka popravijo in
pravilno glasijo:

4. Rok začetka in dokončanja del: 12 me-
secev, začetek po podpisu pogodbe.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
10. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 28. 9.
1998 ob 10.30, na naslovu: Ministrstvo za
finance, Sektor za upravljanje z javnim dol-
gom, odpiranje vodi Marija Eber, Beethov-
nova 11, Ljubljana, tel.061/178-67-06,
faks. 061/178-67-05, soba št. 102, e-mail:
sergej.pozar@mf-rs.si.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 9. 10. 1998.

11. Ponudba mora veljati do 9. 12.
1998.

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

V celotnem besedilu javnega razpisa se
pravilni e-mail naslov glasi: sergej.pozar-
@mf-rs.si.

Ministrstvo za finance

Razveljavitev

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-6145
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij objavlja sklep o razveljavitvi javnega
razpisa za nakup 7 specialnih vozil za prevoz
zaprtih oseb, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 52, z dne 24. 7. 1998,
Ob-4976.

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-6146
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Božidar Peteh,
Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470,
soba št. II/68.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup 7 specialnih

vozil za prevoz zaprtih oseb.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše

ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, prevzemnica Irena Fattori
– ali delavec v tajništvu UIKS, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana, tel. 061/17-85-270,
faks 061/17-85-470, soba št. II/70.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba – UIKS – vozila”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Uprava za izvrševa-
nje kazenskih sankcij, odpiranje vodi Živa
Zor, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470,
II. nad., soba 69.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, kont. oseba Irena Fattori ali
delavec v tajništvu UIKS, Župančičeva 3,
Ljubljana, tel. 061/17-85-270, faks
061/17-85-470, soba št. II/70.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 s pismenim pooblastilom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, kont. oseba Božidar Peteh, Župančičeva
3, Ljubljana, tel. 061/17-85-256, faks
061/17-85-470, soba št. II/68.

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

Ponudba mora veljati do: 29. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 16. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 110-1/93 Ob-6284
Storniramo razpis “za dobavo posipnih

materialov za posipanje cest v Republiki Slo-
veniji – samo izbira najugodnejšega dobavi-
telja”, objavljen v Uradnem listu RS, št. 59,
z dne 21. 8. 1998, 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,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba 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
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj –Ponudba
za 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 5. 10. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 11. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno 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 11. 9. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
416) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Polona Fazarinc, univ.
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-18, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 311a.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 11. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste
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Št. 1403/98 Ob-6143
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lukovica, kont. oseba Tomaž
Cerar, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119, faks 735-119, e-mail
obcina.lukovica-@lukovica.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in
asfaltiranje občinskih cest v Občini Lu-
kovica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
10. 10. 1998 in/ali zaključek 25. 10.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Lukovica, Luk-
ovica 46, 1225 Lukovica, tel.
061/735-119, faks 735-119, e-mail
obcina.lukovica-@lukovica.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Lukovica,
odpiranje vodi Vinko Pirnat, Lukovica 46,
Lukovica, tel. 061/735-119, faks 735-119,
e-mail obcina.lukovica-@lukovica.si.

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: Občina Lukovica, kont. ose-
ba Tomaž Cerar, Lukovica 46, Lukovica,
tel. 061/735-119, faks 735-119, e-mail
obcina.lukovica-@lukovica.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: žiro račun številka:
50120-630-810246.

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

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

naročila: 9. 10. 1998.
Občina Lukovica

Št. 161 Ob-6144
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje,

tel. 063/856-251, faks 063/855-796,
soba št. 21.

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

Navedba vsebine: izvedba vodovoda v
naselju Gaberke–Pristava v Občini
Šoštanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
56,000.000 SIT.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
60 koledarskih dni, začetek 12. 10. 1998
in zaključek 12. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunalno podjetje Ve-
lenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Šoštanj,
odpiranje vodi Viktor Drev, Trg svobode 12,
Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021, sejna soba, 2. nadstropje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Velen-
je, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 7. 9. 1998 naprej med 9. in 13. uro za
15.000 SIT.

Način plačila: virmansko na račun števil-
ka: 52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Primož Rošer, inž. gradb., Koroška 3a,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/853-491.

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

Ponudba mora veljati do: 25. 10. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 6000 Ob-6147
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naroč-
nika: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja,
dipl. ek., Prvomajska 1, Maribor, tel.
062/45-00-254, telefaks 062/413-709.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) 3 kom. Renault clio 1,4 RT, 5 vrat,

bele barve, vgrajen avtoradio,

orientacijska vrednost 5,400.000 SIT.
b) 1 kom. Renault KANGOO EXPRESS

RN 1,4, bele barve, vgrajen avtoradio,
orientacijska vrednost 1,600.000 SIT.
c) 2 kom. Citroen KOMBI CONFORT

8/9 MEST 1,9 D, bele barve, vgrajen avto-
radio,

orientacijska vrednost 5,100.000 SIT.
3. Rok izvedbe: oktober 1998.
4. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika: ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. septembra
1998 do 12. ure, na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, prevzemnik
tajnica direktorja, Prvomajska 1, 2000 Ma-
ribor.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. septem-
bra 1998 ob 11.30.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v
pritličju, na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor;
odpiranje vodi Zdenka Letonja, dipl. ek.,
Prvomajska 1, Maribor.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, kont. oseba tajnica direktorja,
Prvomajska 1, Maribor.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do poteka roka za prijavo.

Način plačila: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni Zavoda za zdravstveno varstvo ali
na žiro račun: 51800-603-34142.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 31. oktobra

1998. Ponudijo se lahko vse postavke, ali
samo a, b ali c.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-6148
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba Franc Hlastan, dipl. inž., CPB
18, Brastanica, tel. 0608/24-16-134, faks
0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: 1. faza predhodnih
in pripravljalnih del v obsegu razširitve
skladiščnega prostora, prostora za arhiv
in finomehaničnih delavnic.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 15. 10. 1998 in/ali zaključek 1. 3.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo up-
oštevane: druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Termoelektrarna Bresta-
nica, prevzemnik: tajništvo, CPB 18, 8280
Brestanica.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 11.05, odpiranje vodi strokovna ko-
misija.

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: Termoelektrarna Brestani-
ca, kont. oseba Franc Hlastan, CPB 18,
Brestanica.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
51600-601-10014.

Ponudba mora veljati do: 25. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 20. 10. 1998.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-6149
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. oseba
Peter Brumen, Ul. Bratka Krefta 14, Sv. Jurij
ob Ščavnici, tel. 069/68-004, faks
069/68-135, e-mail obcina.sv.jurij@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) Izgradnja lekarne,
B) Javna razsvetljava Bolehnečici.
Kraj:
A) Sv. Jurij ob Ščavnici,
B) Bolehnečici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 13,000.000 SIT,
B) 7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 30 dni, A) in B) začetek
14. 10. 1998 in/ali zaključek 14. 11.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici, prevzemnik: Francka Lavrenčič, Ul.
Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici,
tel. 069/68-004, faks 069/68-135, e-mail
obcina.sv.jurij@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo:
A) dne 25. 9. 1998 ob 11. uri,
B) dne 25. 9. 1998 ob 13. uri na na-

slovu Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, od-
piranje vodi Peter Brumen, Ul. Bratka
Krefta 14, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail
obcina.sv.jurij@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, predajalka: Francka Lavrenčič, Ul. Brat-
ka Krefta 14, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail
obcina.sv.jurij@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 8. do 14. ure od 4. 9.
1998 do 18. 9. 1998 za plačilo stroškov
priprave v višini 5.000 SIT.

Način plačila: preko ŽR, na žiro račun
številka: 51910-630-76129.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, kont. ose-
bi Peter Brumen, Francka Lavrenčič, Ul.
Bratka Krefta 14, Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
069/68-004, faks 069/68-135, e-mail
obcina.sv.jurij@siol.net.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 23. 10. 1998.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
naročila zaradi finančnih ali drugih raz-
logov.  V  nobenem  primeru  ponudniki
nimajo  pravice  do  odškodnine  ali  vrnitve
stroškov  nastalih  v  zvezi  s  tem  razpi-
som.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 1727/98 Ob-6150
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9,
Trebnje, kont. oseba Marjan Mejaš, gr. teh.,
tel. 068/44-150, faks 068/44-159, soba
št. 9.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava vodovodne-

ga materiala za vodovod Velika Loka–
Trebnje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok prve dobave je 30. 9.
1998, ostalo sukcesivno z napredovanjem
del.

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
14. ure, na naslov: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, tel.
068/44-062,  faks  068/44-159,  soba
št. 13.

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

Najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje pravico določiti eventualno manjši
obseg del od razpisanega z ozirom na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V obeh primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.
1998, na naslovu: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, odpiranje vodi
Janez Jurij Kos, jur., tel. 068/44-302, faks
068/44-159, sejna soba, ob 8. uri.

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: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje, kont. oseba Tone Gri-
čar, inž. gr., tel. 068/44-150, faks
068/44-159, soba št. 5, 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1998 za 5.000 SIT, vsak delov-
nik med 7. in 9. uro, ob predhodni telefon-
ski najavi.

Način plačila: ob predložitvi potrdila APP
RS, o plačilu materialnih stroškov, na račun
številka: 52120-601-12414 – Komunalna
Trebnje, s pripisom “vodovod JR” ali na bla-
gajni podjetja.

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. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 25. 9. 1998.
Komunala Trebnje

Ob-6168
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 za sanacijo

centralnega ogrevanja v objektu
Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Simon Vidmar, vodja naročila, Adamič Lun-
drovo n. 2, soba 338/III, Ljubljana, tel.
306-11-91 in faks 306-12-11.

2. Predmet javnega naročila: obnova
centralnega ogrevanja.

Navedba vsebine: obnova centralne-
ga ogrevanja v objektu Magistrat, Mest-
ni trg 1, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 5. 10.
1998, dokončanje pa 31. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: cena, dodatne garancije, re-
ference.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
oddane osebno najkasneje do 15. 9. 1998
do 13.45, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Bojana Pogačnik,
Adamič Lundrovo n. 2, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 255/II, tel. 306-11-04, faks
306-12-07.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
centralno ogrevanje Magistrat”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1998
ob 14. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpi-
ranje bo vodila Marjana Grobelnik.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Bojana Pogač-
nik, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 7. 9. 1998 s fotokopijo potrdila o plačilu
15.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: centralno
ogrevanje Magistrat.

10. Opcija ponudbe: je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Št. 27/98 Ob-6169
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Ministrstvo za malo gospo-
darstvo in turizem objavlja

javni razpis za izbiro izvajalca
za Konstrukcijo 2 v Štajerskem

tehnološkem parku
Projekt pod št. SL-9608.02.01/01 fi-

nancira Evropska Unija iz sredstev PHARE v
okviru projekta “Ekonomski razvoj” progra-
ma prekomejnega sodelovanja Slovenija–
Avstrija.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske Unije in iz držav koristnic progra-
ma Phare. Iz teh držav morajo izvirati tudi
vgrajeni materiali in oprema ter storitve, ki
se bodo izvajale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za iz-

gradnjo poslovnega objekta 1A, konstrukci-
ja 2, 2. faza v Štajerskem parku, Pesniška
c. 21a, Pesnica pri Mariboru.

Dela so financirana iz sredstev PHARE.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla
razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravi-
co, da po lastni presoji črta oziroma izloči
določena dela iz razpisa.

Predvideni čas pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa 120 dni.

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1995, 1996 in 1997 mora znašati najmanj
1,000.000 ECU,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi
deli,

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleškem in
deloma v slovenskem jeziku, na naslovu Šta-
jerski tehnološki prak, d.o.o., Pesniška c.
21a, Pesnica pri Mariboru, po vplačilu ne-
vračljivega zneska 30.000 SIT na ŽR št.
51800-601-103225 ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti, na devizni bančni račun:

Nova kreditna banka Maribor, d.d.
– za nakazilo v DEM:

27620-280-2991/2,
– za nakazilo v USD:

27620-840-2991/2,
– za nakazilo v ECU:

27620-954-2991/2,
SWIFT:KBMASI2X
s pripisom “Za razpisno dokumentacijo”.
Ponudbe smejo predložiti le kupci razpi-

sne dokumentacije. Razpisna dokumenta-
cija bo na voljo na zgornjem naslovu od
7. 9. 1998 vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Za vse dodatne informacije je na razpolago
mag. Valentin Kropivšek, tel.
062/65-40-232 na istem naslovu.

Vsak ponudnik mora skupaj z razpisno
dokumentacijo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 8,200 ECU v
SIT ali ekvivalentni vrednosti v konvertibilni
valuti.

3. Oddajanje ponudb
Popolne ponudbe morajo biti izdelane v

angleškem jeziku in dostavljene najkasneje

do 19. 10. 1998 do 12. ure po lokalnem
času, na naslov: Štajerski tehnološki prak,
d.o.o., Pesniška c. 21a, 2211 Pesnica pri
Mariboru. Odpiranje ponudb bo javno po
pravilih Phare, isti dan ob 13. uri po lokal-
nem času na istem naslovu. Pri odpiranju
ponudb lahko sodeluje en predstavnik po-
nudnika s pisnim pooblastilom.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and ot-
her forms of cooperation (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 Small Enterprises and Tourism invites to
tender for

the Construction No. 2
at Styrian Technology Park, d.o.o.,

Pesniška c. 21a, Pesnica pri Mariboru
This project is under No

SL-9608.02.01/01 financed by European
Union from PHARE funds within a project
“Economic Development” in frame of
Cross-Border Cooperation programme bet-
ween Slovenia-Austria.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and the bene-
ficiary countries of the PHARE programme.
Supplies and services offered must origina-
te from the above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of the supplier of materials, equip-
ment and services for works on the con-
struction No. 2 at Styrian Technology Park,
d.o.o., Pesniška c. 21a, Pesnica pri Mari-
boru, consisting of construction of Office
building 1a.

Works will be financed by PHARE fund.
In the case tenders values exceed availab-
le funds, the Contracting Authority reser-
ves the right to reduce parts of tender
works.

The work should start immediately after
signing the contract, while the works should
be finalised in the period of 120 days.

Tenders for the construction works
whould be submitled only by companies,
meeting the minimal criteria including but
not limited to:

– annual turnover for the construction
works for the years 1995, 1996 and 1997
must be minimum 1,000.000 ECU,

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3 pro-
ject of a nature and complexity comparable
to the tendered works during last 3 years,

– portion of debts in total liabilities does
not exceed 65%.

2. Tender dossier
Tender  dossier,  which  is  completely

in  English  language  and  partially  in
Slovene  language,  may  be  obtained  at
Styrian Technology Park, d.o.o., Pesniška
c. 21a, 2211 Pesnica pri Mariboru, upon
payment of non-refundable fee of 30.000
SIT (Slovenian Tolars) to the bank account
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No. 51800-601-103225 equivalent in
convertible currency to the bank

Nova kreditna banka Maribor, d.d.
– payment in DEM to the bank account

No: 27620-280-2991/2,
– payment in USD to the bank account

No: 2760-840-2991/2,
– payment in ECU to the bank account

No: 27620-954-2991/2
SWIFT: KBMASI2X
with the notice: “for tender dossier”.

Submission of the payment certificate will
allow tenderer to obtain the tender dossier.
Only parties purchasing the tender dossier
will be eligible to submit tenders. Tender
documents may be obtained at the above
address from 7 September, 1998, each
working day from 8:00 AM till 12:00 AM
(local time). Interested tenderers may ob-
tain further information from mag. Valentin
Kropivšek tel. +386-62-6540-232 at the
same address.

All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount of 8.200 ECU in
Slovenian Tolars or equivalent in convertib-
le currency.

3. Submissioin of Tenders
Complete tenders in English language

must be delivered by 19 October, 1998 at
the latest by 12:00 AM (local time) to the
address: Styrian Technology Park, d.o.o.,
Pesniška c. 21a, 2211 Pesnica pri Maribo-
ru. They will be opened in a public session
on the same day at 1:00 PM (local time) in
the premises of Styrian Technology Park,
d.o.o., Pesniška c. 21a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

Only one tenderers representative, sub-
mitting the power of attorney, may partici-
pate the opening session. The opening of
tenders will follow PHARE regulations for
opening sessions.

Ministry of Small Enterprises and
Tourism

Ob-6154
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-

žana, objavlja na podlagi prvega in drugega
odstavka 18. člena o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

obnovo ceste Dane–Šmarje pri Sežani
1. Ime in sedež naročnika: Občina Se-

žana, Partizanska c. 4, Sežana.
2. Predmet javnega so: zemeljska in as-

faltna dela za modernizacijo ceste Dane–
Šmarje pri Sežani.

Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago  na  Občini  Sežana,  Partizan-
ska ulica št. 4, II. nadstropje, pisarna št.
68 pri Urošu Colja, tel. 067/31-401. Rok
za dvig razpisne dokumentacije je pet de-
lovnih dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 5,000.000 SIT.

4. Predviden termin za končanje del je v
jeseni 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– cenenost ponudbe,
– garancija,
– reference,
– plačilni pogoji so v roku 60 dni po

izstavljeni situaciji,
– veljavnost ponudbe 30 dni po odpira-

nju,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Rok za oddajo ponudb je do torka,

dne 29. 9. 1998 do 11. ure v sprejemno
pisarno župana.

Ponudba se mora oddati na originalnem
popisu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba” in z imenom “Obnova
ceste Dane–Šmarje pri Sežani”.

Odpiranje ponudb bo v torek dne 29. 9.
1998 ob 13. uri v prostorih Občine Se-
žana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

7. Postopek: javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

Predvideni datum objave razpisa je v pe-
tek 9. 9. 1998.

Občina Sežana

Št. 03 Ob-6176
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Alida Rejec, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba obrežnega
zavarovanja na Soči v območju solkan-
skega praga.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 3 me-
sece, začetek 15. 10. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
11. ure v zaprtih ovojnicah na naslov: Soške
elektrarne Nova Gorica, d.o.o., prevzemnik
tajništvo podjetja, Erjavčeva 20, Nova Gori-
ca, tel. 065/22-811, faks 065/25-939.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Alida
Rejec, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Alida Rejec, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939.

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

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 52000-601-24191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1998

oziroma do sklenitve pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 03 Ob-6177
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Alida Rejec, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje monitorin-

ga – opazovanja vplivov na okolje med
gradnjo ter obratovanjem HE Plave II in
HE Doblar II.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1998 in zaključek oktober
2004.

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 28. 9. 1998 do
11. ure v zaprtih ovojnicah na naslov: Soške
elektrarne Nova Gorica, d.o.o., prevzemnik
tajništvo podjetja, Erjavčeva 20, Nova Gori-
ca, tel. 065/22-811, faks 065/25-939.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., odpiranje vodi Alida
Rejec, Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., kont. oseba Alida Rejec, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, tel. 065/22-811,
faks 065/25-939.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 52000-601-24191.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 11. 1998

oziroma do sklenitve pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-6178
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MPZ, Uprava RS za pomorstvo, kont.
oseba Adela Rožac, Ukmarjev trg 2, Koper,
tel. 066/271-216, faks 066/271-447,
e-mail adela.rozac@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja zaščitnih
nasipov v Koprskem pristanišču.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni, začetek 10. 10.
1998 in/ali zaključek 18. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Uprava RS za po-
morstvo, prevzemnica Ada Milič, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, e-mail ada.milic@gov.si,
soba št. 9.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Uprava RS za po-
morstvo, odpiranje vodi Adela Rožac, Uk-
marjev trg 2, Koper, tel. 066/271-216, faks
066/271-447, e-mail adela.rozac@gov.si.

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: Uprava RS za pomorstvo,
kont. oseba Ada Milič, Ukmarjev trg 2, Kop-
er, tel. 066/271-216, faks 066/271-447,
e-mail ada.milic@gov.si, soba št. 9.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.

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

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

naročila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Ob-6179
Na podlagi 3. in 18. člena zakona o

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. oseba Jure Vrtačnik, dipl. inž.,
Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana, tel.
061/188-95-69, faks 061/188-92-09,
soba št. II – 18.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: dobava računalni-

ške opreme.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek je predviden 4. 10.
1998 in konec 21. 10. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. septembra
1998 do 8. ure, na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., prevzemnica
Nives Nardin, Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na, tel. 061/188-92-01, faks
061/188-92-09, soba št. III/V.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za računaln-
iško opremo – izbira izvajalca brez omejitve
– Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov ponudni-
ka pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 8. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., odpiranje vodi Du-
šan Jazbinšek, Verovškova 70, Ljubljana,
tel. 061/188-92-02, faks 061/188-92-09,
sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kont. oseba Nives Nar-
din, Verovškova 70, Ljubljana, tel.
061/188-92-01, faks 061/188-92-09,
soba št. III/V.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. septembra 1998 v času med 11. in
13. uro za 10.000 SIT.

Način plačila: na blagajni naročnika,
Verovškova 70, na žiro račun številka:
50104-601-15437, Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kont. osebi Jure Vertačnik ali Rok
Rant, Verovškova 62, Ljubljana, tel.
061/188-95-69, 061/188-92-32, faks
061/188-92-09, soba št. II –18.

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

Ponudba mora veljati do: 30. november
1998.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 30. september 1998.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1-0029/98 Ob-6210
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Sandi Grčar, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582,

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  sanacija  Orlek  –
I. faza.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 90 delovnih dni, začetek:
november 1998 in/ali zaključek: marec
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega raz-
pisa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refer-

ence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev, ter

ostali komercialni pogoji,
– najnižja cena,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve

ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiran-
ju, d.o.o., prevzemnica Jasna Marinšek,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582,
tajništvo, soba št. 1.

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

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Sto-
šicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba
št. sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiran-
ju, d.o.o., kont. oseba Jasna Marinšek,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba
št. 1 (tajništvo).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št. 10.1.43.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Sandi Grčar, Grajska 2, Za-
gorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 4.

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

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

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 23. 10. 1998.

Št. 1-0029/98 Ob-6211
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
kont. oseba Sandi Grčar, Grajska 2, Za-
gorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582,

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija hribovite-
ga območja Kukolnica in Cilence: Vo-
dovod Vine in Kolenc.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 90 delovnih dni, začetek:
november 1998 in/ali zaključek: marec
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb

– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega raz-
pisa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refer-

ence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev, ter

ostali komercialni pogoji,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura predložitve
ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiran-
ju, d.o.o., prevzemnica Jasna Marinšek,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582,
tajništvo, soba št. 1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 11.30, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Sto-
šicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba
št. sejna soba.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., kont. oseba Jasna Marinšek,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba
št. 1 (tajništvo).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.

Način plačila: virman ali položnica, na
račun številka: 52720-601-18631, sklic na
št. 10.1.42.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Sandi Grčar, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 4.

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

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

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 23. 10. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 161 Ob-6213
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba
št. 21.

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

Navedba vsebine: izvedba vodovoda
Lipje – Prelska v naselju Vinska gora v
Občini Velenje, 1. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
50 koledarskih dni, začetek 26. 10. 1998
in zaključek 14. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunalno podjetje Ve-
lenje, prevzemnica Mira Kokot, Koroška
37b, 3320 Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, odpiranje vodi Tone Brodnik, Ko-
roška 37b, Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, sejna soba.

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

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

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri
lahko  zainteresirani  ponudniki  dvignejo
razpisno  dokumentacijo:  Komunalno  pod-
jetje  Velenje,  kont.  oseba  Mira  Kokot,
Koroška 37b, Velenje, tel. 063/856-251,
soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 9. 1998 naprej, med 9. in 13. uro za
15.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52800-601-46145.

9. Ostali podatki
Tehnične informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Primož Rošer, inž. gradb. Koroška 3a,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/853-491, soba št. 9.

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

Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1998.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-6214
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
Cigaletova 15, kont. oseba Jože Šprohar,
inž., Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/130-45-50, faks 061/134-45-15,
soba št. 312.

2. Predmet javnega naročila: blago,
storitve.

Navedba vsebine: dobava in montaža
CALL–CATI centrov; CALL-CATI centri,
dobava in montaža – 6 lokacij v Sloveni-
ji za potrebe Telekom Slovenije, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece od podpisa
pogodbe.
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5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
14. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Sektor za investicije, prevzemnik:
tajništvo Sektorja za investicije, Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, tel. 061/134-45-31,
faks 061/134-45-15, soba št. 300/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., odpiranje vodi predsednik komisije:
Ksenija Vehar, dipl. iur., Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 061/134-45-15, soba št.
801/VIII.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 11. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investici-
je, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/134-45-31, faks 061/134-45-15,
soba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 30.000 SIT.

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

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Jože Šprohar, inž., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, tel. 061/130-45-50, faks
061/134-45-15, soba št. 312.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 4. 12. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-6215
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
kont. oseba Jožica Smodiš, Rozmanova 2,
Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: storitev – zavaro-

vanje;
– požarno zavarovanje objektov,

opreme, drobnega inventarja in zalog,
– strojelomno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje računalnikov,

– zavarovanje vozil,
– zavarovanje odgovornosti.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999 in/ali zaključek 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Ko-
vačevič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo
mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248, sejna soba.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 30.000 SIT vsak
delovnik med 9. in 12. uro.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Jožica Smodiš, Rozmanova ulica 2,
Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 23. 10. 1998.

Št. 60-1896/98 Ob-6216
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto,
kont. oseba Ludvik Ilovar, Rozmanova 2,

Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248.

2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine:
A) nabava osebnih računalnikov in

periferne opreme
B) nabava ročnih terminalov za odči-

tovanje vodomerov in periferne opreme
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec, začetek 26. 10.
1998 in/ali zaključek 26. 11. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštev-
ane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

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

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, odpiranje vodi Žarko Ko-
vačevič, dipl. inž. gr., Rozmanova 2, Novo
mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248, sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala, d.o.o., Novo
mesto, kont. oseba Rafaela Vidic, Muzejs-
ka ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514,
faks 068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 20.000 SIT vsak
delovnik med 9. in 12. uro.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: JP Komunala, d.o.o., Novo mesto, kont.
oseba Ludvik Ilovar, Rozmanova ulica 2,
Novo mesto, tel. 068/321-524, faks
068/322-248.

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

Ponudba mora veljati do: 2. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

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

Št. 216/98 Ob-6217
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 Domžale, kont. oseba Kump
Jože, Savska 2, Domžale, tel. 722-022,
faks 714-055, soba št. 14.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vodovod-
nega sistema Kolovec – I. faza, odsek 2:
črpališče – naselje Rova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Domžale,
prevzemnik: tajništvo, Savska 2, 1230
Domžale, tel. 722-022, faks 714-005, soba
št. 7.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1998
ob 16. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi Preskar Anton, dipl. grad.
inž., Ljubljanska 69, Domžale, tel. 722-022,
konferenčna soba.

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: Občina Domžale,
kont. oseba tajništvo – I. nad., Savska 2,
Domžale, tel. 722-022, faks 714-005,
soba št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50120-630-810230, sklic na št. 789105
Občina Domžale.

10. Ostali podatki
Dodatne  informacije  se  dobijo  na

naslovu:  Komunalno  stanovanjsko  pod-
jetje Domžale (Matije Tomca 4, Domžale),
kont. oseba Grmek Stane, Savska 34,
Domžale, faks 712-097, faks 711-664,
soba št. 10.

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

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

naročila: 7. 10. 1998.
Občina Domžale

Ob-6219
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, kont.
oseba Aleš Mazej, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, tel. 061/133-42-91, faks
061/134-45-15, e-mail ales.mazej@up.te-
lekom.si.

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

Navedba vsebine: digitalni radiorelej-
ni sistemi na 10 relacijah zmogljivosti
4× in 16 × 2 Mbit/s, antene in antenske
konstrukcije s pripadajočo montažo in
umerjanjem naprav ter izdelavo projekt-
ne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
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 5%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Sektor za investicije, prevzemnik tajništvo
Sektorja za investicije, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, tel. 061/130-48-55, faks
061/134-45-15, soba št. 300/III.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 12.30, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., predsednik komisije Sonny Beronja,
dipl. jur., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/134-34-15, soba št. 300/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 11. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/130-48-55, faks 061/134-45-15, so-
ba št. 300/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 15.000 SIT.

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

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-6220
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba
Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja kolesarske
steze Krog–Murska Sobota v dolžini
500 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 2 me-
seca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji; ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene  najkasneje  do  25.  9.  1998
do 12. ure, na naslov: Mestna občina Mur-
ska Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 20.

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 25. 9.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Murska Sobota, odpiranje Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 25.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Ob-6221
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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja tlačnega vo-
da v dolžini 600 m črpališča ČR 1 v
naselju Krog.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 2 me-
seca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji; ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna obči-
na Murska Sobota, odpiranje Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 25.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Ob-6222
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja južnega
kolektorja in črpališča v Murski Soboti –
I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 3 me-
seca.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji; ugodna cena in plačilni pogoji,
roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih po-
godb.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnica Viher Jožica, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Murska Sobota, odpiranje Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 25.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-6223
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Sodnik za prekrške Ljubljana, kont.
oseba Elza Novina, Resljeva c. 18, Ljublja-
na, tel. 061/174-09-45, faks
061/133-82-69.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 11. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: RS, Sodnik za prekrške
Ljubljana, prevzemnica Elza Novina, tajniš-
tvo, Resljeva c. 18, 1000 Ljubljana, tel.
061/174-08-45, faks 061/133-82-69, so-
ba št. 26/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RS, Sodnik za pre-
krške Ljubljana, odpiranja vodi Barbara Ma-
ček, Resljeva c. 18, Ljubljana, tel.
061/174-09-45, faks 061/133-82-69, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS, Sodnik za prekrške
Ljubljana, kont. oseba Elza Novina, Reslje-
va c. 18, Ljubljana, tel. 061/174-09-49,
faks 061/133-82-69, soba št. 26/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 27. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Republika Slovenija

Sodnik za prekrške Ljubljana

Ob-6224
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za gozdove Slovenije, kont. ose-
ba Jošt Jakša, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sprej za označe-

vanje drevja za posek. 14.000 doz po
500 ml ali ustrezno tej količini rdeč ali
oranžen franco območna enota Zavoda
za gozdove Slovenije.
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Sprej mora biti ekološko neoporočen,
ne sme vsebovati težkih kovin ter potisnih
plinov FCKW/CFC, mora biti nestrupen, od-
poren na vlago in podobne vremenske po-
goje.

Dobava sukcesivno po naročilu naroč-
nika.

Rok plačila je 15 dni po dobavi.
Ponudbi mora biti priložen vzorec, ki se

ne vrača.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 14 dni po podpisu pogod-
be; začetek 30. 9. 1998 in/ali zaključek
31. 7. 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 bodo upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike v višini 10%.

6. Rok v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe in način predložitve
ponudbe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: v tajništvu, Zavod za
gozdove Slovenije, prevzemnica Mojca An-
zi, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.

Z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, z navedbo predmeta naročila.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1998
ob 12.30, na naslovu: Zavod za gozdove
Slovenije, odpiranje vodi Jošt Jakša, Večna
pot 2, Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 9. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za gozdove Sloveni-
je, kont. oseba Mojca Anzi, Večna pot 2,
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 9. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

čila: 2. 10. 1998.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-6225
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 naroč-
nika: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-

detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vesna Belec, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P10, e-mail pisar-
na.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: ponovni javni razpis

za: 2.4. testni zajem topografskih po-
datkov – 4. območje (Semič).

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
2.4.: 1,200.000 SIT, Semič.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek (za vse naloge) takoj po podpisu pogod-
be, zaključek del je do 15. 11. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 9. 1998 do
8. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnica Vesna Belec, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-49-18, faks 178-48-34, soba št. P10,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Tomaž Petek,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel.
178-48-13, faks 178-48-34, soba št. P22
(sejna soba), e-mail pisarna.gu@gu.si-
gov.mail.si.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kont. oseba Vesna Belec, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-48-34, soba št. P10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 do 12. 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: 10. 10. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 9871 Ob-6226
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pošte Bre-
zovica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 11. 11. 1998 in/ali zaključek 30. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slove-
nije, d.o.o., odpiranje vodi komisija za iz-
bor, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje, kadrovsko spl. odd.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položnica
na račun številka: 51800-601-180.

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

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

čila: 22. 10. 1998.

Št. 9871 Ob-6227
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: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11,
III. nadstropje.

2. Predmet javnega razpisa: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: obnova pošte Kozi-
na: gradbena, obrtniška, elektro in stroj-
na dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1998 in zaključek 3. 1. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, reference na trgu z oce-
no naročnika, zmogljivost, opremljenost in
strokovnost zaposlenih.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2000 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

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 25. 9. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, sej-
na soba III. nadstropje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-180.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-6228
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija črpa-
lišča Č3 v Luki Koper s tlačnim vodom
od J12 do J15.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Komunala Koper, d.o.o.
– s. r. l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja
4, 6000 Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044, soba št. 11.

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 6. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o. – s. r. l., odpiranje vodi Goran Štran-
car, dipl. inž. gr., Ul. 15. maja 4, Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044, soba št.
10.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Koper, d.o.o. –
s. r. l., kont. oseba Goran Štrancar, dipl.
inž. gr., ali v tajništvu, Ul. 15. maja 4, Ko-
per, tel. 066/38-027, faks 066/32-044,
soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 15.000 SIT. Ogled pro-
jektne dokumentacije v fazi PGD-PZI pa je
na razpolago do 25. 9. 1998.

Način plačila: virmanski nalog, na ŽR Ko-
munala Koper, št. 51400-601-10953.

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: 30. 10. 1998.
Komunala Koper, d.o.o. – s. r. l.

Št. 01/98 Ob-6229
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, kont. oseba Igor Zakotnik, Dunajska
47, Ljubljana, tel. 061/178-7035, faks
061/178-7044, soba št. 206.

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

dokumentacije za AC priključek Celje –
vzhod in povezovalno cesto na jug od
avtocestnega priključka do M 10-8 ter
na sever do L2338.

A) Izdelava predloga priprave lokacijske-
ga načrta s terminskim planom.

B) Proučitev predloženih variant, po po-
trebi izdelava dodatne rešitve priključka ozi-
roma povezovalne ceste.

C) Izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Mestne občine Celje, vključ-
no s programsko zasnovo območja priključ-
ka in povezovalne ceste.

D) Izdelava lokacijskega načrta za AC pri-
ključek Celje – vzhod in povezovalno cesto
na jug od priključka do M 10-8 ter na sever
do L2338.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 24 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika:

1. vsebina in obseg dela,
2. reference ponudnika,
3. usposobljenost delovne skupine,
4. ugodnosti, ki jih nudi naročniku po-

nudnik,
5. ponudbena cena del.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad Republike Slovenije za pro-
storsko planiranje, prevzemnik tajništvo ura-
da, Dunajska 47, 1001 Ljubljana, tel.
061/178-7014, faks 061/178-7010, so-
ba št. 103.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad Republike Slovenije za pro-
storsko planiranje, odpiranje vodi Tonka Gr-
gič, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-7031, faks 061/178-7044, so-
ba št. 204.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Igor Zakotnik,
Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-7035, faks 061/178-7044, so-
ba št. 206.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998.

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

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

čila: 16. 10. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje
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Ob-6230
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/27-487, faks
065/21-233, soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
med Dombravo in Šempasom – II. faza.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
17 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 koledarskih dni, zače-
tek oktobra 1998 in zaključek novembra
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
13. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnik glavna pisarna, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233, soba št.
38/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Darja Anzeljc (komi-
sija), Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233, steklena
dvorana.

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: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Darja Anzeljc, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, tel. 065/27-487, faks
065/21-233, soba št. 25/I.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 9. 1998.

Ob-6231
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Nova Gorica, kont. ose-
ba Gojmir Mozetič, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/27-487, faks
065/21-233, soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
Lokve–Lazna – I. faza.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
13 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 koledarskih dni, zače-
tek oktobra 1998 in zaključek novembra
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
13. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnik glavna pisarna, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233, soba
št. 38/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1998
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Darja Anzeljc (komi-
sija), Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233, steklena
dvorana.

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: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Darja Anzeljc, Trg E. Kar-
delja 1, Nova Gorica, tel. 065/27-487, faks
065/21-233, soba št. 25/I.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 14. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 9. 1998.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-6232
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: Javni zdravstveni zavod Mariborske le-

karne Maribor, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi poslov-
nega prostora “Lekarna Center”, Gos-
poska ul. 12 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
4 mesece, začetek del predvidoma v no-
vembru.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, prevzemnik taj-
ništvo, Zagrebška 91, 2000 Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Javni zdravstveni
zavod Mariborske lekarne Maribor, odpira-
nje vodi strokovna komisija, ki jo imenuje
naročnik, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307, sejna
soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 14 dni od javnega odpiranja po-
nudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod Ma-
riborske lekarne Maribor, kont. oseba Katja
Dermota, Zagrebška 91, Maribor, tel.
062/422-221, faks 062/422-307.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 50.000 SIT za nove
ponudnike.

Način plačila: z virmanom, z oznako: za
javni razpis, na račun številka:
51800-603-33694, pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Arhitekt Anton Lešnik, kont. oseba An-
ton Lešnik, arh., Partizanska 1, Maribor,
tel. 062/225-858, faks 062/225-858.

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

Ponudba mora veljati 60 dni od roka
oddaje ponudbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 10. 1998.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Ob-6233
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: Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija se-
kundarne kanalizacije Bovec – nadalje-
vanje kanala K4.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 10.
1998 in zaključek 15. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
11. ure, na naslov: Komunala Tolmin, Jav-
no podjetje, d.d., prevzemnica Rosana Ru-
tar, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., odpiranje vodi Olga
Štrukelj.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, Javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali na blagajni,
na račun številka: 52030-601-11763.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Javno podjetje

Komunala Tolmin, d.d.

Št. 234/98 Ob-6234
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Gori-

šnica, na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Gorišnica za šolsko leto

1998/99
1. Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišni-

ca 54.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovno-

šolskih otrok za osnovni šoli Gorišnica
in Cirkulane.

Učence je potrebno pripeljati k pouku v
dopoldanskem in popoldanskem času na
relacijah:

– Cirkulane–Gradišča–Okič–Slatina–
Pohorje–Paradiž–Cirkulane

Skupno število km na tej relaciji: 26.
Skupno  število  učencev  na  tej  relaci-

ji: 19.
– Cirkulane–Brezovec–Medribnik–Me-

je–Cirkulane
Skupno število km na tej relaciji: 15.
Skupno število učencev na tej relaci-

ji: 21.
Čas prevozov:

1. 6.15–7.25.
2. 11.30–12.30.
3. 13.30–14.30.

– 6.15: Tibolci–Moškanjci–Cunkovci–
Zagojiči–Muretinci–Mala vas–Gajevci–Pla-
cerovci–Formin–Zamušani–šola,

– 7.10: Tibolci Moškanjci–Cunkovci–
Zagojiči–Muretinci–Mala vas–Gajevci–šola,
Zamušani–Formin–Gajevci–šola,

– 10.15: šola–Zamušani–Formin–Place-
rovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Zagoji-
či–Cunkovci–Moškanjci–Zamušani–šola,

– 10.45: šola–Gajevci–Muretinci–Zago-
jiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–šola,

– 11.45: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Za-
gojiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–šola,

– 12.35: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Muretinci–Zagojiči–Cun-
kovci–Moškanjci–Tibolci–šola,

– 13.15: šola–Gajevci–Muretinci–Zago-
jiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–Zamuša-
ni–Formin–Placerovci–Gajevci–šola (dva
avtobusa!),

– 13.45: šola–Gajevci–Muretinci–Zago-
jiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–Zamuša-
ni–Formin–šola,

– 17.25: šola–Zamušani–Formin–Pla-
cerovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Za-
gojiči–Cunkovci–Moškanjci–Tibolci.

3. Vse informacije dobite po tel.
708-062 ali direktno v šolah.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena za prevoženi kilometer,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti za morebitne šolske prevo-

ze med šolskim letom.
Ponudnik mora ponuditi dokazila o izpol-

njevanju pogojev za opravljanje prevozov.
5. Interesenti oddajo ponudbe v zaprti

ovojnici v roku 15 dni od objave, na naslov:
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica, s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998 ob
8. uri, v prostorih Občine Gorišnica.

7. Naročnik si pridržuje pravice, da ob
nepredvidenih spremembah na začetku šol-
skega leta 1998/99 ali med letom izbrani-
mi ponudniki sklene pogodbe oziroma se
med letom sproti dogovarja o spremembah
prevozov šolskih otrok tega razpisa. Ponud-
niki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Gorišnica

Št. 533 Ob-6235
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

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

ka: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega naročila: nakup
obrazcev v zvezi z naročnino in storitve
izpisovanja in pošiljanja.

3. Navedba vsebine:
1. skupina: izdelava predtiskanih obraz-

cev za izpis mesečne RTV naročnine, opo-
minov za RTV naročnino in opominov pred
tožbo;

2. skupina: izpisovanja vsebine (variabil-
ni podatki); vstavljanja občasnih prilog; izpi-
sovanja naslovne strani;

3. skupina: frankiranje in dostava pisem
na pošto.

Zahtevani obrazci vsebujejo predtiskano
posebno položnico (PP 01) v skladu s teh-
ničnim opisom obrazcev, ki bo podan v raz-
pisni dokumentaciji.

Printanje mora biti lasersko z OCR zapisi
na podlagi baze podatkov RTV Slovenija.
Nahajališče baze podatkov je v sektorju In-
formatika RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana. Izbrani ponudnik bo imel dostop
do zapisa baze na podlagi osebnega dviga
pooblaščenca izbranega ponudnika ali na
podlagi kodiranega telekomunikacijskega
prenosa.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
posamezno skupino, dve ali vse skupaj. Jav-
ni zavod RTV Slovenija si pridržuje pravico
izbire za posamezno ali skupino.

Ocenjene potrebne količine obrazcev
znašajo:

– račun s položnico: 500.000 ko-
sov/mesec,

– opomin s položnico: 60.000 ko-
sov/mesec,

– opomin pred tožbo s položnico:
30.000 kosov/letno (obdelava 2 do 4 ×).

Obrazec bo izbrani ponudnik dostavljal
na pošto v kraju svojega sedeža. Izpis raču-
nov in položnic s predajo na pošto lahko
traja največ 4 dni.

4. Orientacijska vrednost naročila:
11 mio SIT mesečno.

5. Dobavni rok: sukcesivno v celem
letu.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena in jamstvo za stabilnost cene,
– kompletnost ponudbe,
– garantiranje rokov,
– finančno stanje ponudnika (BON 1, 2),
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Tehnične lastnosti ponujenih obrazcev

morajo zadostiti tehničnim zahtevam, ki so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

7. Rok, v katerem morajo ponudniki
predložiti ponudbe, je 30 dni in začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov: RTV
Slovenija – Sektor informatike, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.
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Ponudbe morajo prispeti v tajništvo Sek-
torja informatike, do 14. ure, dne 5. 10.
1998.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah in
opremljene z imenom in naslovom ponudni-
ka. Ponudba mora biti označena z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 036/98 – obrazci za naročnino”.

Ponudbe morajo biti veljavne do skleni-
tve pogodbe.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 10.
1998 ob 13. uri, v prostorih JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki sejni
sobi v 5. nadstropju.

9. Ponudniki lahko dvigajo razpisno do-
kumentacijo od 7. 9. 1998 do 30. 9.
1998, med 9. in 12. uro, v tajništvu sek-
torja informatike – RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana, tel. 175-2727, faks
175-2710.

Razpisna  dokumentacija  bo  na  razpo-
lago  za  5.000 SIT,  po  enodnevni  pred-
hodni najavi po faksu in na podlagi dokazi-
la o vplačilu. Način plačila je negotovinski
na račun številka 50101-603-45036, sklic
na številko 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila (oznako razpisa). Dodatne in-
formacije so na razpolago samo v pisni
obliki.

10. Naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanih, odvisno od razpložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 7 dneh po podpisa-
nem sklepu o izbiri ponudnika.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 2.0.-4286 Ob-6236
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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., Infra-
struktura, kont. oseba Miomir Lazić, dipl.
geol., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/29-14-587, faks 061/13-36-037.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba čiščenja
požarnega pasu od km 7+400 do
km 19+650 na progi Divača (Prešnica)
Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železni-
ce, d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi ko-
misija naročnika, Kolodvorska 11, Ljublja-
na, steklena dvorana.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: SŽ – Sekcija za vzdrževanje prog
Postojna, kont. oseba Karmen Jurca, gr. inž.,
Kolodvorska 25A, Postojna, tel.
067/25-043, faks 067/25-820, soba št. 4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 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 16. 11. 1998.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 352-066/89-98 Ob-6237
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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 Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
kont. osebi Valter Klobas, Sergej Laganis,
tel. 066/746-224, 066/746-201, faks
066/746-205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  vsa  gradbena  de-
la, potrebna za izgradnjo dela javne fe-
kalne kanalizacije v naselju Seča – Pa-
derno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je konec
novembra 1998 oziroma po pridobitvi do-
voljenja.

Rok za dokončanje del je februar 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– znesek ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– način usklajevanja izhodiščnih cen.
Merila so razvrščena glede na pomem-

bnost ob ocenjevanju. Najnižja cena ni po-
goj za najugodnejšo ponudbo.

6. Rok in način predložitve ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati na naslov:

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, v zape-
čatenem ovitku. Na ovitku mora biti naslov
naročnika: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba – javna razdelilna fekalna kanali-
zacija v naselju Sečovlje – Košta”.

Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ob-
čina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran – v
tajništvo Urada za občinsko premoženje in
gospodarske javne službe, do vključno po-
nedeljka, 5. 10. 1998 do 12. ure.

Po pošti oddane ponudbe morajo na na-
slov Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, prispeti najkasneje do ponedeljka,
5. 10. 1998 do 12. ure.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja

Odpiranje ponudb bo opravila komisija
naročnika 7. 10. 1998 ob 9. uri, v prostorih
male sejne dvorane Občine Piran, Tartinijev
trg 2, Piran (I. nadstropje levo).

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najpozneje do 15. 10. 1998.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
tajništvo Urada za premoženje in gospo-
darske javne službe, vsak delovnik med 9.
in 11. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do zaključka razpisa na osnovi potrjenega
potrdila o plačilu 20.000 SIT (vključno s
prometnim davkom).

Način plačila: virman, na račun številka:
51410-637-20808.

10. Naročnik bo prvi teden po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS omogočil
ogled projektne dokumentacije vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure.

Telefonskih informacij naročnik ne bo
posredoval.

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

12. Ponudba mora veljati najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico spre-
jeti ali zavrniti vsako ponudbo, razveljaviti
ponudbeni postopek in zavrniti vse ponud-
be kadarkoli pred sprejemom sklepa o iz-
biri najugodnejšega ponudnika, ne da bi
pri tem prevzel kakršnokoli odgovornost
nasproti prizadetemu ponudniku ali ponud-
nikom in ne da bi bil dolžan informirati pri-
zadetega ponudnika ali ponudnike o razlo-
gih za svoje dejanje.

Občina Piran

Ob-6238
Zdravstveni dom Sežana, Partizanska

24, Sežana, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

I. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, Sežana.

II. Predmet razpisa: izvajanje ponudb
za dobavo reševalnega vozila za nujne
reševalne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati nasled-
njim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. Kombi verzija, povišana streha,
2. bencinski motor, 2.500 ccm,
3. pogon 4×4,
4. ABS zavorni sistem,
5. ustrezna klimatizacija prostora – hla-

jenje oziroma ogrevanje prostora,
6. servo volan,
7. vzmetenje  prirejeno  za  reševalno

vozilo,
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8. signalne naprave, sirene in utripajoče
modre luči,

9. zunanja označba vozila,
10. UKV instalacije s postajo MOTORO-

LA,
11. garancija proizvajalca vozila za reše-

valno vozilo.
B) Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora – hla-

jenje oziroma ogrevanje prostora,
2. kardiološki stol in dva zložljiva stola

ob straneh,
3. omarica za urgentni kovček,
4. nosila Fermo tip 50-6/155-3, z

ustreznim izvlečnim podvozjem (nosilcem)
– 1 kos,

5. napeljava za kisik – vsaj dva priključ-
ka in prostor za 2 jeklenki 10l,

6. električna napeljava in 2 vtičnici za
12 V, 220 V,

7. omarica za sanitetni material,
8. nosilec za lopatasta nosila,
9. nosilec s priključki za Lifepak 10,
10. nosilec s priključki za respirator

VENTIL OX,
11. termo predal za infuzije,
12. merilec krvnega tlaka.
III. Rok dobave: december 1998.
IV. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-

ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku ga-

rancije in seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec ponudbe.
V. Merila za izbiro so:
– izpolnjevanje tehnične zahteve,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
VI. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudniki.
VII. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi po-
datki je potrebno dostaviti v zaprtih ovojni-
cah, na naslov: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana, z oznako “Ne
odpiraj” – ponudba za nabavo reševalnega
vozila. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

VIII. Odpiranje ponudb in postopek izbi-
re, bo izvedla komisija investitorja 21. sep-
tembra 1998 ob 14. uri, v prostorih
Zdravstvenega doma Sežana, Partizanska
24. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
komisiji predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

IX. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zdravstveni dom Sežana

Št. 872/98 Ob-6239
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, kont. oseba Hilda
Kranjc, Trg svobode 3, tel. 062/229-453,
faks 062/223-344, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: nabava pi-
sarniškega materiala za obdobje 12 me-
secev, sukcesivna dobava na podlagi
naročil.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: nabava blaga za obdob-
je 12 mesecev.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika v 20 dneh po ob-
javi razpisa, do 12. ure, prevzemnica Hilda
Kranjc.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu naročnika, Trg svo-
bode 3, 2000 Maribor, I. nadstropje, odpi-
ranje 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 25. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka pri Hildi Kranjc.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovnik od 7. 9. 1998 do vključno
23. 9. 1998 od 8. do 12. ure, na sedežu
ministrstva, Trg svobode 3, Maribor, I. nad-
stropje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo intere-

senti pri Hildi Kranjc, tel. 062/22-94-53-31
ali faks 062/223-344, vsak delovni dan
med 8. in 11. uro.

10. Postopek izbire izvajalca
Izvajalec bo izbran po javnem razpisu

brez omejitev po zakonu o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in bo z njim sklenjena
pogodba za nabavo materiala za obdobje
12 mesecev.

Ponudba mora biti veljavna do: 15. 12.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 10. 1998.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem

Ob-6240
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
plazu na krajevni cesti v kraju Vinski vrh
(plaz Štraus).

3. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: 11,500.000 SIT.

4. Rok začetka del: 12. oktober 1998 in
dokončanja del: 15. december 1998.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),

– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok predložitve ponudb je 28. sep-

tember 1998 do 12. ure, na naslov: Občina
Šmarje pri Jelšah, Urad župana, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: “Ne odpiraj!
– Javni razpis za sanacijo plazu na krajevni
cesti v kraju Vinski vrh (plaz Štraus).”

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. sep-
tembra 1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, pri Antonu Lahu, tel.
821-007 ali 821-038, kjer lahko dobijo tu-
di vse dodatne informacije.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. septembra 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nakazilom
na na račun številka: 50730-630-10189.

Ob-6241
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na

podlagi prvega in drugega odstavka 18. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
plazu na lokalni cesti L 54-7425 skozi
Vinski vrh (plaz Barbara).

3. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: 10,500.000 SIT.

4. Rok začetka del: 12. oktober 1998 in
dokončanja del: 15. december 1998.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),

– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok predložitve ponudb je 28. sep-

tember 1998 do 12. ure, na naslov: Občina
Šmarje pri Jelšah, Urad župana, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
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Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: “Ne odpiraj!
– Javni razpis za sanacijo plazu na lokalni
cesti L 54-7425 skozi Vinski vrh (plaz Bar-
bara).”

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. sep-
tembra 1998 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, pri Antonu Lahu, tel.
821-007 ali 821-038, kjer lahko dobijo tu-
di vse dodatne informacije.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. septembra 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nakazilom
na na račun številka: 50730-630-10189.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-6242
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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 Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev križišča
Opekarske ceste s Hladnikovo cesto v
Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: okto-
ber 1998 – november 1998.

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

6. Dostava ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 9. 1998 do 8. ure, na naslov: Mestna
občina Ljubljana – Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
125-90-28, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
ureditev križišča Opekarske ceste s Hladni-
kovo cesto v Ljubljani. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 8.15, na naslovu: Mestna občina Ljub-
ljana, Trg MDB 7, Ljubljana, odpiranje vodi
strokovna komisija MOL, soba št. 215.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu
sklepa o izbiri.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana –
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7,
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago od 9. 9. 1998 do 16. 9. 1998 za
5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50100-845-50358 sklic. št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč
inž., Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
061/222-522, faks 061/125-90-28.

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

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1998.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 110-1/98 Ob-6243A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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: nabava posipnih

materialov soli, kalcijevega in magnezi-
jevega klorida.

3. Orientacijska vrednost naročila:
115,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dobave: 50% normativnih količin je
potrebno, glede na potrebe posameznega
odseka avtoceste, dobaviti sukcesivno do
pričetka zimske sezone v letu 1998, ostalo
količino 50% pa v letu 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
10.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Nabava posipnih materialov soli, kalcije-
vega in magnezijevega klorida.”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 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, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998 za 4.000 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., Ljublja-
na, kont. oseba Svit Černe, dipl. inž., Eins-
pielerjeva 6, Ljubljana, tel. 061/13-22-241,
faks 061/13-13-099.

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

Ponudba mora veljati do 5. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6243B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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: izdelava PGD, PZI in

PZR projektov za odsek Vučja vas–Bel-
tinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
260,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Posamezni projekti (že revidirani) mora-
jo biti izdelani v dveh mesecih po podpisu
pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe. Rok
za izdelavo projekta PZR je 30 dni po izde-
lavi projekta PGD.

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 7. 10. 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: Izdelava PGD, PZI in PZR projektov za
odsek Vučja vas–Beltinci.”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 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 27. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 10. 1998 za 4.500 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 Maja Mikluš Moran, dipl.
inž., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

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

Ponudba mora veljati do 6. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6243C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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: izdelava topograf-

skih načrtov v merilu 1:1000 za odsek
AC Fram–Hajdina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 60 dni po podpi-
su pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000
za odsek AC Fram–Hajdina.”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 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 28. 10. 1998.

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

dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998 za 4.100 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 Nevenka Žvokelj, dipl.
inž., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-13-099.

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

Ponudba mora veljati do 5. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6243Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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: prenos lege grad-

bene parcele avtoceste in izdelava par-
celacijskih načrtov za AC odsek Coge-
tinci–Beltinci, pododsek Vučja vas–Bel-
tinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
31,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe oziroma po sprejetju uredbe Vlade
RS o lokacijskem načrtu za predmetni od-
sek. Rok dokončanja del je 150 dni po
pričetku del.

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 6. 10. 1998 do
8.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Prenos lege gradbene parcele avtoce-
ste in izdelava parcelacijskih načrtov za AC
odsek Cogetinci–Beltinci, pododsek Vučja
vas–Beltinci.” Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 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 28. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998 za 4.000 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 Damijana Borštnar, inž.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-13-099.

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

Ponudba mora veljati do 5. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6243D
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: ukrepi na cestnem

omrežju v ožjem vplivnem področju AC
Maribor–Madžarska meja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 4 mesece po
podpisu pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 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, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: Ukrepi na cestnem omrežju v ožjem
vplivnem področju AC Maribor–Madžarska
meja.”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.
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Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, 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 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-31, faks 061/178-83-32, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 3.700 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 Franci Šoba, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-370, faks 061/17-88-304.

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: 23. 10. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-6244
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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 Črnomelj, kont. oseba Mojca
Stjepanovič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-363, faks 068/51-117, e-mail: ob-
cina.crnomelj@siol.net.

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

Navedba vsebine: prizidek k OŠ Loka
Črnomelj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
230,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: konec oktobra 1998 in/ali zaključek
gradbenoobrtniških in inštalacijskih del
31. 8. 1999.

Kratek opis: izvedba del.
Obseg ali količina: v letu 1998 se izve-

dejo le temelji, ostala gradbenoobrtniška in
inštalacijska dela pa v letu 1999, kolikor
bodo zagotovljena finančna sredstva v dr-
žavnem in občinskem proračunu.

Podatki o različnih rokih pričetka oziro-
ma dobavnih rokih (če je potrebno): priče-
tek izvajanja del: konec oktobra 1998, za-
ključek gradbenih, obrtniških in inštalacij-
skih del: 31. 8. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do

9. ure, na naslov: Občina Črnomelj, prev-
zemnika Anica Poljak, Jože Perušič, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, tel. 068/52-040,
faks 068/51-117, soba št. 29 – sprejemna
pisarna, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Črnomelj,
odpiranje vodi Mojca Stjepanovič, Trg svo-
bode 3, Črnomelj, tel. 068/51-363, faks
068/51-117, sejna soba, e-mail: obcina.cr-
nomelj@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kont. ose-
ba Anica Poljak, Trg svobode 3, Črnomelj,
tel. 068/52-040, faks 068/51-117, soba
št. 29 – sprejemna pisarna, e-mail: obci-
na.crnomelj@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 10. 9. 1998 do 25. 9. 1998, za
40.000 SIT.

Način plačila: z virmanom ali v računo-
vodstvu Občine Črnomelj, na račun števil-
ka: 52110-630-40302.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu:

Občina Črnomelj, kont. oseba Mojca Stjepa-
novič, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/52-040, 51-363, faks 068/51-117, so-
ba št. 4/II, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.

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 Črnomelj

Št. 0304-1-98 Ob-6250
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljata Ministrstvo za
zdravstvo RS kot investitor in Splošna bolni-
šnica Jesenice kot naročnik

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo in Splošna bolnišnica Jesenice,
kont. oseba mag. Janko Berlogar, Cesta m.
Tita 112, Jesenice, tel. 064/868-415, faks
064/861-696.

2. Predmet javnega naročila:
– blago,
– storitve.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in

montaža vgradne opreme za novi pedia-
trični oddelek Splošne bolnišnice Jese-
nice, Jesenice, C. maršala Tita 112.

Vgradna oprema vključuje delovne pul-
te, obešene omarice, visoke omare, pre-
dalnike, izdelke iz nerjaveče pločevine in
drugo opremo po specifikaciji pozicij v raz-
pisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek takoj po podpisu pogodbe in dokonča-
nje najkasneje v 45 dneh po podpisu.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: cena in druga 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 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Je-
senice, prevzemnica Zlata Koder, Cesta
maršala Tita 112, 4270 Jesenice, tel.
064/868-414, faks 064/861-696.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi Splošne bolnišnice
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jeseni-
ce, odpiranje vodi predsednik strokovne ko-
misije.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, tajništvo, vsak delovnik od 8. do 14.
ure, kont. oseba Zlata Koder, Cesta marša-
la Tita 112, Jesenice, tel. 064/868-414,
faks 064/861-696.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: pred dvigom razpisne do-
kumentacije na blagajni Splošne bolnišnice
Jesenice ali na račun št.
51530-603-31205.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Splošna bolnišnica Jesenice, kont. ose-
ba mag. Janko Berlogar, Cesta maršala Tita
112, Jesenice, tel. 064/868-415, faks
064/861-696. Zahtevki po informacijah
morajo biti v pisni obliki, odgovori bodo po-
sredovani vsem ponudnikom. Ogled pro-
storov za vgradnjo opreme je možen po
predhodnem dogovoru.

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

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 12/98 Ob-6251
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Koper, kont. oseba Vili Br-
žan, Verdijeva 10, Koper, tel. 066/446-100,
faks 066/271-602, 271-021.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbi-

ro izvajalca za:
tč. A) izdelavo projektne dokumenta-

cije – PGD, PZI, PZR,
tč. B) pridobitev gradbenega dovolje-

nja za izgradnjo gasilskega doma v Ko-
pru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: tč. A) 3 mesece, tč.
B) 5 mesecev.

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 29. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Koper,
prevzemnik Urad za splošne zadeve, tajniš-
tvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel.
066/446-100, faks 066/271-602,
271-021, soba št. 105.

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 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, odpiranje vodi Raf Klinar, Verdijeva 10,
Koper, tel. 066/44-61, faks 066/271-602,
271-021, sejna soba, I. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, kont.
oseba Vili Bržan, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-100, faks 066/271-602,
271-021, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004, s pripisom: za razpis
izdelava dokumentacije gasilski dom.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Makro 5, d.o.o., kont. oseba Janko
Toškan, Obrtniška 5, Koper, tel.
066/34-510.

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.
Mestna občina Koper

Št. 208/98 Ob-6245
Na  podlagi  18.  člena  zakona  o

javnih  naročilih  (Ur.  l.  RS,  št.  24/98)  in
27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilniku o ciljnih
raziskovalnih programih za podporo stra-
teškega razvoja Slovenije na posameznih
področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in 34/98),
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana in Ministrstvo za oko-

lje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ob-
javljata

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

uvajanja ukrepov približevanja
zahtevam okoljske zakonodaje

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.

II. Predmet razpisa
Predmet  razpisa  je  izbira  izvajalcev

za  prednostne  raziskovalne  tematike
Ministrstva za okolje in prostor, pri čemer
je razpis tematsko naravnan na uvajanje
ukrepov približevanja zahtevam okoljske
zakonodaje v Evropski Uniji kot mednarod-
nim  sporazumom  na  področju  varstva
okolja.

III. Razpisani raziskovalno-razvojni pro-
jekti

1. Raziskava družbenega konteksta iska-
nja odlagališč odpadkov.

Cilj: določiti smernice pri iskanju lokaci-
je za odlagališče odpadkov s poudarkom
na parametrih družbene narave. Na podlagi
izdelanih smernic razdelati načrt aktivnosti
družbenega konteksta iskanja lokacije za
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov v Sloveniji.

Rok izvedbe: 31. januar 1999.
2. Raziskava o oblikovanju strategij

zmanjševanja toplogrednih plinov in ocena
učinkovitosti.

Cilj: izdelati metodologijo za oblikovanje
in evaluacijo strategij zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov ter uporabiti metodolo-
gijo na vzorčnem primeru energetike ter pro-
metu.

Rok izvedbe: 31. marec 1999.
3. Raziskava učinkovitega vodenja in

upravljanja bioloških čistilnih naprav.
Cilj: Izdelati strokovne podlage za izde-

lavo gradiva, v katerem bo načrtovalcem
ter upravljavcem komunalnih bioloških či-
stilnih naprav predstavljeno učinkovito ter
pravilno vodenje in upravljanje čistilnih na-
prav.

Rok izvedbe: 31. marec 1999.
4. Raziskava o obremenjenosti obalne-

ga morja zaradi onesnaženosti.
Cilj: v skladu z zakonodajo Evropske Uni-

je ter na osnovi obstoječih raziskav izbrati
parametre in ustrezne metode za oceno ka-
kovosti obalnega morja ter izdelati načrt
spremljanja onesnaženosti obalnega morja.

Rok izvedbe: 31. marec 1999.
IV. Okvirna vrednost projektov:
1. Raziskava družbenega konteksta iska-

nja odlagališč odpadkov: 2,000.000 SIT.
2. Raziskava o oblikovanju strategij

zmanjševanja toplogrednih plinov in ocene
učinkovitosti: 7,000.000 SIT.

3. Raziskava učinkovitega vodenja in
upravljanja bioloških čistilnih naprav:
4,000.000 SIT.

4. Raziskava o obremenjenosti obal-
nega morja zaradi onesnaževanja:
7,000.000 SIT.

Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
25%,

– Ministrstvo za okolje in prostor: 75%.

V. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni  nosilec  projekta  mora
biti  zaposlen  v  organizaciji,  ki  je  prijavi-
telj  projekta  in  izpolnjevati  pogoje  za
odgovornega nosilca raziskovalnega pro-
jekta, predpisane z 29. in/ali 30. členom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za okolje in prostor, na podlagi
predhodno izdelane ocene ustrezne kako-
vosti odgovornih nosilcev projektov oziro-
ma članov projektnih skupin, ki jih pripravi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na pod-
lagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativ-
nih oziroma razvojnih projektov.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi, ki bodo s kvalificiranostjo
predlagateljev, opredelitvijo problemov, ra-
ziskovalnim pristopom, finančno ponudbo
in časovnim načrtom obetali učinkovito do-
seganje zgoraj navedenih ciljev po razpisa-
nih tematskih sklopih. Prednost bodo imeli
prijavitelji, ki bodo za izvajanje razpisane
tematike oblikovali projektne skupine, se-
stavljene interdisciplinarno in interinstitucio-
nalno. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki so
že uspešno izvedli raziskovalno-razvojne
projekte.

VI. Oblika in rok prijave.
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave v Uradnem listu
RS do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
- Razpis za CRP - in navedbo raziskoval-
no-razvojnega projekta “ morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mo-
ra prispeti na naslov ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke do vključno 25. septem-
bra 1998 do 14. ure. Ponudbe bo po
preteku tega roka odprla komisija za odpi-
ranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavi-
teljem.

4. Odpiranje ponudb bo 28. septembra
1998 ob 9. uri na sedežu Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne v pisni obliki ali po telefo-
nu, in sicer: Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, Ljubljana, Aljana Po-
gačnik, tel. 13-11-107 in Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, Alenka
Manfreda, tel. 17-87-400.

VII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 16. okto-
bra 1998.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ministrstvo za okolje
in prostor
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Ob-6252
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade, kont. oseba Suzana Štihec,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-560, faks 061/17-85-579.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: svetovalni inženiring

in izdelava tehnične dokumentacije za
ureditev mejnih prehodov z Republiko
Hrvaško, ki obsega: postopke za legali-
zacijo ter priprave za posodobitev oziro-
ma razširitev mejnih prehodov (odkupi
zemljišč, izdelava projektne dokumen-
tacije, pridobitev soglasij in dovoljenj za
gradnjo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
začetka del takoj po sklenitvi pogodbe,
predvidoma v oktobru 1998. Okvirni rok za
dokončanje del: 12 mesecev.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Republika Slovenija, Ser-
vis skupnih služb Vlade, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-400, faks
061/17-85-579, vložišče.

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 in z naslovoma naročnika ter poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, odpiranje vodi
Danče Pohar, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 061/17-85-400, faks 061/17-85-579,
sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade, kont. osebi Suzana
Štihec, Rado Vidic, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 061/17-85-560,
061/17-85-566, faks 061/17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. 9. 1998 do 18.9. 1998 vsak delovni
dan od 8. 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: 24. 12. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 23. 10. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb

Ob-6253
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo Lo-
le Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-612,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija transport-

nega mostu od PE24 do PE05 Termo-
elektarne Šoštanj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: dobavni rok pretežno v letu
1998 z nadaljevanjem v letu 1999, začetek
po podpisu pogodbe – oktober 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektarne Šoštanj,
d.o.o., prevzemnica Jana Gorčan, dipl.ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, so-
ba št. 1.21, e-mail jana.gorcan@te-so-
stanj.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 (sanacija transportnega mostu v TEŠ).

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/42-03-612, faks 063/42-03-485,
sejna soba – pritličje.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel.063/42-03-582, faks 063/42-03-485,
soba št. 1.21 – komerciala, e-mail jana.gor-
can@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. 9. 1998 do 25. 9. 1998 za 120.000
SIT po predhodni najavi na tel. 42-03-582.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Termoelektarna Šoštanj, d.o.o., Dobri-
voje Bizimoski, gr. teh., za tehnični del, Vik-
tor Robnik,dipl. ek., za komercialni del, Uli-
ca Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-656 ali 42-03-272 – Bizimo-
ski, tel. 063/42-03-612 – Robnik, od 9.
do 12. ure, faks 063/42-03-485.

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: v zakonskem roku.
Termoelektarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-6279
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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 podjetja za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, Maribor.

2. Predmet javnega rzapisa: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela za izgrad-
njo distribucijskega centra vodenja Elek-
tro Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila je:
100,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izdelave je: začetek:
oktober 1998, zaključek: 20. 12. 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 ponudb bodo upošteva-

ne vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 9. 10. 1998 do 12. ure, na na-
slov: Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis – ponudba
– Ne odpiraj” “Izgradnja distribucijskega
centra vodenja” in navedena številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ta raz-
pis v nobenem primeru ne zavezuje naroč-
nika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, če je
ta najcenejša ali najugodnejša.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
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 sprejet-
ja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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 2. 10. 1998, vsak dan med 8. in 10. uro
za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 51800-601-22802.

Kontaktna oseba je Matjaž Lepenik.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
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Št. 110-1/93 Ob-6256A
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, univ. dipl. inž., Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-80-47, faks
061/178-80-36, soba št. 213.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zagotovitev promet-

ne varnosti v križišču državne ceste št.
111 (m2) in državne ceste št. 629
(R 382) na Valeti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše 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 21. 9. 1998 do
12.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Zagotovitev prometne varnosti v križišču
Škofije–Sečovlje in na Valeti”. – K. B. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-80-36, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 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 Barbara Klemen, univ.
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-92, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

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. 11. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6256B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-87, faks 061/178-80-36,
soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-

ste G1-12 (M10-5)/344 Razdrto–Man-
če, odsek Podgrič – cestni del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 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, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcija ceste Razdrto–Manče”.
– M. D. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-80-74, 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 16. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  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 11. 9. 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 na-

slovu: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Miloš Dernovšek,
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-01, faks 061/178-80-36,
soba št. 323.

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: 23. 11. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6256C
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 Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-30, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje investitor-

jeve kontrole kvalitete za preplastitve
(EBRD) za ceste G1-4 (M10-8) Dra-
vograd–Slovenj Gradec, G1-1 (M3)
Dravograd–Maribor, G1-4 Slovenj Gra-
dec–Petrovče in G1-5 (M10) Petrovče–
Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 14 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 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, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Izvajanje investitorjeve kontrole kvalitete
za preplastitve (EBRD) za ceste Dravograd–
Slovenj Gradec, Dravograd–Maribor, Slo-
venj Gradec–Petrovče in Petrovče–Celje”.
– D. P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 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. 061/178-80-74, 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 16. 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 9. 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 Dean Peršon, univ. dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-09, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 318.
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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: 23. 11. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6256Č
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 Liljana Luis,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija cest
R3-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gori-
ca, odsek od km 4.200 do km 5.600 v
Višnji gori.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,553.555 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 28. 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, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Modernizacija ceste Grosuplje–Ivančna
Gorica, v Višnji gori”. – F. S. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 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 20. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  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 11. 9. 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 Franci Steklasa, univ.
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.

061/178-84-01, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 323.

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: 27. 11. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Ob-6280
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska So-
bota, kont. oseba Mihalj Agošton, inž. tel.,
Trg zmage 6, Murska Sobota, tel.
069/1444, faks 069/31-444, e-mail: mi-
halj.agoston@ms.telekom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izvedbo del gradnje FTTH optičnega
omrežja v mestu Murska Sobota, I. faza
(gradnja osnovnega optičnega obroča).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15, začetek 26. 10. 1998
in zaključek 26. 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 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota, tel. 069/14-44, faks
069/31-444, vložišče.

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 6. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
d.d., PE Murska Sobota, odpiranje vodi Pin-
ter Ervin – predsednik komisije, Trg zmage
6, Murska Sobota, tel. 069/14-351, faks
069/27-940, soba 29 – 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: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, kont. oseba Mihalj Ago-
šton, inž. tel., Bakovska ulica 27, Murska
Sobota, tel. 069/14-643, faks
069/31-622, soba 17, e-mail: mihalj.ago-
ston@ms.telekom.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 10. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-849-84666.

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

Ponudba mora veljati do 26. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Murska Sobota

Št. 1596 Ob-6281
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
kont. oseba Žigon Denis, Kolodvorska c. 9,
Koper, tel. 066/200-521, faks
066/200-105, soba št. 232.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO Sežana–Dol pri Vrhovljah, Voglje,
Vrhovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek del decembra 1998, predvi-
deno dokončanje del februarja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Kolodvorska c. 9, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
izgradnja KKO in RNO Sežana–Dol pri Vr-
hovljah, Voglje, Vrhovlje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper, odpiranje vodi predsednik komisi-
je, soba št. 241, steklena dvorana, I. nad-
stropje poslovne stavbe Telekoma Slove-
nije, PE Koper.

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: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. ose-
ba v vložišču, tel. 066/200-132, 200-100,
faks 066/200-105, soba št. 225.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998, med 8. in 9. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu

kot pod 9. točko in pri Žigon Denisu, soba
232, do 18. 9. 1998 med 8. in 9. uro.

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

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 12. 1998.
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Št. 1596 Ob-6282
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  na-
ročnika: Telekom Slovenije, d.d., PE Ko-
per, kont. oseba Žigon Denis, Kolodvor-
ska c. 9, Koper, tel. 066/200-521, faks
066/200-105, soba št. 232.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO Sežana–Orlek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
viden začetek del: decembra 1998, predvi-
deno dokončanje del: februarja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: cena, druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Kolodvorska c. 9, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
izgradnja KKO in RNO Sežana–Orlek”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper, odpiranje vodi predsednik komisi-
je, soba št. 241, sejna dvorana, I. nad-
stropje poslovne stavbe Telekoma Slove-
nije, PE Koper.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, Koper, kont. ose-
ba v vložišču, tel. 066/200-132, 200-100,
faks 066/200-105, soba št. 225.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko in pri Žigon Denisu,
soba 232, do 18. 9. 1998.

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

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 1. 12. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Koper

Št. 110-1/98 Ob-6283
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena zakona o 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: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadgradnja vozišč-
ne konstrukcije na AC Hrušica–Vrba.

3. Orientacijska vrednost naročila:
350,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Rok dokončanja del je 1.5 po podpisu
pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 10. 1998 do 9. ure,
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: Nadgradnja voziščne konstrukcije na AC
Hrušica–Vrba.”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 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.
061/178-81-11, 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 27. 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, so-
ba št. 104.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 7. 9. 1998 do 14. 9. 1998, za
20.000 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., Ljublja-
na, kont. oseba Slovenko Henigman, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-84, faks 061/178-83-78.

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

Ponudba mora veljati do 6. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 061-6/98 Ob-6290
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Metlika, Mestni trg 24,
Metlika.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
in obrtniška dela

Navedba vsebine: izgradnja biološke
čistilne naprave Rosalnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni začetek 1. 10. 1998 in zaključek
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji, zamik plačil, možnost

kreditiranja,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi merili.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Metlika, Mestni
trg 24, Metlika.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Metlika,
Mestni trg 24, soba št. 9/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa naj-
kasneje do 30. 9. 1998.

8. Kraj, čas, in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Metlika, kontaktna
oseba Jelerčič Jurij, tel. 068/63-100.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 7. 9. 1998 do 18. 9. 1998 vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
10.000 SIT. Plačilo se izvede z virmanskim
nalogom na ŽR Občine Metlika
52130-630-40409 pred dvigom razpisne
dokumentacije.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 11. 1998.
Predvideni datum objave naročila: 2. 10.

1998.
Naročnik si pridržuje možnosti pogajanja

s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb, oziroma lahko zahteva dodatne po-
datke.

Občina Metlika
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Sklepi po 42. členu

Št. 006-6/98-21 Ob-6156
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Novo mesto, kont. ose-
ba Blatnik Ana, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-201, faks 068/322-731,
soba št. 32.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacije in prepla-
stitve lokalnih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: nižja cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.

1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 23,450.590 SIT, najvišja cena:
28,273.500 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. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4456.

Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 4. 9. 1998.

Mestna občina Novo mesto

Ob-6157
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: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidari-
čevo nabrežje 3, Ptuj.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in poznavanje ponudnika, zapiranje fi-
nančne konstrukcije.

Izbran je bil ponudnik Gradbeno podjetje
Ptuj, d.o.o., na podlagi zgornje utemeljitve.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 8.
1998 ob 12.30 v prostorih Komunalnega
podjetja Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj.

Prispeli sta dve popolni ponudbi, najniž-
ja cena: 43,523.266 SIT, najvišja cena:
46,807.737 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.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Ob-6161
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. osebi Udovč Peter, inž. el. in
Roman Gabrijel, dipl. inž., Novi trg 7a, No-
vo mesto, tel. 068/371-051, 371-120,
faks 068/322-853.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO KATC Vinica – smer Zilje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 14. 9. 1998 in/ali 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 ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 20,008.579 SIT, najvišja cena:
28,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4679.

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

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Ob-6158
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo me-
sto, kont. oseba Roman Gabrijel, dipl. inž.,
Novi trg 7a, Novo mesto, tel.
068/371-120, 041/622-769, faks
068/323-654.

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

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO na območju ATC Novo mesto –
smer Jedinščica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 10. 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: najnižja cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 20,858.787,50 SIT, najvišja cena:
27,299.970 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-5047.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 98/98 Ob-6159
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 šola Veno Pilon, Ajdovščina,
kont. oseba Česen Vilma, C. 5. maja 12,
Ajdovščina, tel. 065/63-212, faks
065/63-212.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: meso in mesni iz-

delki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 8. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– finančno stanje,
– splošne reference,
– kvaliteta blaga.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Srednja šola
Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12,
Ajdovščina.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,157.719,60 SIT, najvišja cena:
10,220.210 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.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 7. 1998.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Ob-6160
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Brda, kont. oseba Simčič Tonka, Trg
25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno, obrtniš-
ka, instalacijska dela in zunanja uredi-
tev pokopališkega objekta v Biljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 25. 7. 1998 in/ali zaključek 25. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja vrednost ponudbe in re-
ferenc enakih in podobnih objektov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 12.15 na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 18,500.000 SIT, najvišja cena:
19,150.453 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 7. 1998.

Občina Brda

Ob-6162
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Peter Weissensteiner, dipl. inž str., Ljub-
ljanska 5, Maribor, tel. 062/317-221
int. 8204, faks 062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) Rušenje starega internega oddel-

ka za očesni in ORL oddelek,
B) Rušenje vojašnice Vojvode Mišiča

za psihiatrični oddelek.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 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: cena, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 11.  uri, na naslovu: Splošna bol-
nišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 17,870.500 SIT, najvišja cena:
37,553.800 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4368.

Ob-6163
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. ose-
ba Peter Weissensteiner, dipl. inž str., Ljub-
ljanska 5, Maribor, tel. 062/317-221
int. 8204, faks 062/315-136.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: projektiranje oče-
snega in ORL oddelka (PGD, PZR, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 120 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: cena, reference projektantov, re-
ference ponudnikov, skrajšanje termina.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob .13 uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 27,726.880 SIT, najvišja cena:
34,815.000 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. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4367.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-6164
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821/224,
faks 0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija plazov in
porušitev ob cesti Prevalje–Lešje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 10. 8. 1998 in zaključek 10. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: naročnik je v največji meri upo-
števal reference ponudnikov in ponujeno ce-
no in izbral ponudnika – Podjetje za ureja-
nje hudournikov Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 10,924.000 SIT, najvišja cena:
11,826.109 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-6165
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Hovnik
Rajko, inž. grad., Čečovje 12A, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/23-821/int. 224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Šrotnekova Žaga–Rožej.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 7. 9. 1998 in zaključek 7. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference in druge ugod-
nosti.

Izbran je bil ponudnik – Cestno podjetje
Maribor, Iztokova ulica 30, Maribor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12A, Ravne na Ko-
roškem.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 11,691.787 SIT, najvišja cena:
12,941.448 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.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 31. 8. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 0403-86/98-24 Ob-6166
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:

RS Varuh človekovih pravic, kont. oseba Zo-
ran Perše, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
tel. 061/175-00-29, faks 061/175-00-40,
e-mail Zoran.Perse@varuh-rs.si.

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

vozila z delovno prostornino do 3.000
ccm in močjo motorja do 150 kw.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 19. 8. 1998 in zaključek 20. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prodajna cena, varnost, čas do-
bave vozila, višina mesečnega obroka lea-
singa, plačilni pogoji, garancija za vozilo,
druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RS Varuh člo-
vekovih pravic, Dunajska ceta 56, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 7,447.891,10 SIT, najvišja cena:
8,823.061 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-4331.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

RS, Varuh človekovih pravic

Št. 2972/1998 Ob-6167
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: popravilo in vzdrže-

vanje toplotnih postaj.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 10. 1998 in zaključek 30. 9. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

6. Kraj in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a, Trbovlje.

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. 50, z dne 10. 7.
1998; Ob-4380.

8. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 8. 1998.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 976/98 Ob-6173
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: Bolnišnica Golnik–Kopa, kont. osebi
Mali Friderik, Roman Potočnik, Golnik 36,
Golnik, tel. 064/461-122, faks
064/461-578.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija endoskopskega oddelka (II. fa-
za) in preureditev ter opremljanje bak-
teriološkega laboratorija.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
35,005.075,30 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 50 dni od sklenitve pogod-
be, skladno s terminskim planom.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Po analizi ponudb in merilih iz razpisne
dokumentacije je bila kot najugodnejši po-
nudnik izbrana IMP, d.d., Dunajska cesta 7,
1000 Ljubljana.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Bolnišnica
Golnik–Kopa, v mali sejni sobi tajništva di-
rektorja.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 35,005.075,30 SIT, najvišja cena:
40,257.135 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Bolnišnica Golnik–Kopa

Ob-6185
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 Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Senovo–Rudnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: v 30 dneh.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena (40%), rok plačila – zamik
plačila (30%), reference ponudnika (20%),
sposobnost ponudnika, da javno naročilo
opravi brez podizvajalcev (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 21,717.019 SIT, najvišja cena:
30,738.842 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Občina Krško

Ob-6186
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Erika Čer-
vek, Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 061/755-121, faks 061/755-158, so-
ba št. 24.

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

zov otrok v OŠ Ivana Cankarja na rela-
cijah Smrečje–Podlipa–Vrhnika, Zapla-
na–Vrhnika, Ligojna–Vrhnika, Bistra–
Vrhnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1998/99, za-
četek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 6. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 8.
1998 ob 8.30, na naslovu: Občina Vrhnika,
Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 100 SIT na kilometer, najvišja cena:
145 SIT na kilometer.

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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Občina Vrhnika

Ob-6187

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Trebnje, kont. oseba
Suzana Galič, dipl. ek., Goliev trg 3, Treb-
nje, tel. in faks 068/44-145.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
PVC oken in Alu zastekljenih sten ter
odstranitev lesenih oken in obstoječih
Alu sten.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 8. 1998, zaključek 24. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Upoštevane preference za domače po-
nudnike v višini 10%

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 8.
1998 ob 12.30, na naslovu: Zdravstveni
dom Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 18,923.155 SIT, najvišja cena:
19,950.064 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Zdravstveni dom Trebnje

Ob-6188

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o., kont. ose-
ba Pepel Gregor, dipl. ek., Cveta Amon, La-
va 7, p. p. 1045, Celje, tel. 063/453-120,
faks 063/453-125.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja stanovanj-
skega bloka v Gornjem Gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: september 1998, zaklju-
ček april 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila, navedena v 11. točki raz-
pisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Stanovanjska
zadruga Atrij, Lava 7, Celje, v sejni sobi.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 40,194.700 SIT, najvišja cena:
42,531.080 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-4379.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 3. 9. 1998.

Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o.

Št. 1055/98 Ob-6195
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 Miren-Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko Martin Marušič, Miren 129, Mi-
ren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov

osnovnošolskih otrok v Občini Miren-Ko-
stanjevica za šolsko leto 1998/1999.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 8,000.000 SIT,
čas objave: 7. 8. 1998.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ugodnih bonitet, garan-
tirana fiksna in hkrati ugodna cena storitve.

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izva-
jalca brez omejitev za opravljanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Miren-Kosta-
njevica za šolsko leto 1998/1999 (Ur. l.
RS, št. 56/98) je bil kot najugodnejši po-
nudnik storiteve izbrano podjetje Avrigo,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 20, Nova Go-
rica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Mi-
ren-Kostanjevica, Miren 129, Miren.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
844.550 SIT, najvišja cena: 872.420 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 1056/98 Ob-6196
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 Miren-Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko Martin Marušič, župan, Miren 129,
Miren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja ograjnega
zidu v Biljah.

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

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in zaključek 30. 9. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodne garancije, roki izvedbe,
finančni pogoji plačila in primerna cena.

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izva-
jalca brez omejitev za gradnjo ograjnega
zidu v Biljah (Ur. l. RS, št. 56/98) je bil kot
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje
Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska
52, Nova Gorica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 8.
1998, na naslovu: Občina Miren-Kostanje-
vica, Miren 129, Miren.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 8,607.706 SIT, najvišja cena:
13,849.819,70 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. 56 z dne 7. 8. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-6197
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Stanko Kumprej, Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/23-821, int. 224,
faks 0602/23-638, soba št. 3.

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

dokumentacije za Dom za starejše ose-
be Na Fari na Prevaljah za vse faze do-
kumentacije: PGD, PZR, PZI in PID na
podlagi idejne programske zasnove in
idejnega projekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 105 dni, zače-
tek 10. 7. 1998 in zaključek 20. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference; kompletnost ponud-
be; cena: fiksnost cen, višina.

Izbran je bil ponudnik: Studio Varia,
d.o.o., Prežihova 24, Ravne na Koroškem.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 6.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroš-
kem.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 14,200.000 SIT, najvišja cena:
17,519.250 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 43, z dne 5. 6. 1998;
Ob-3330.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-6198
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 Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Osnovne
šole z vrtcem Bočna – 1. faza.

3. Orientacijska vrednost del po projek-
tantskem predračunu: 45,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del julij 1998,
dokončanje del september 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference in ostale prednosti ponudnika, po-
sebej navedba o možnem kreditiranju oziro-
ma odlogu plačila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Gornji
Grad.

Prispeli sta dve ponudbi. Najnižja cena
33,184.818 SIT, najvišja 60,299.177 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.

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

Občina Gornji Grad

Št. 351-1/41 Ob-6199
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba
Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota,
tel. 069/31-000, faks 069/21-861, soba
št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja povezovalne-
ga vodovoda M. Sobota–Bakovci – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najugodnejša cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.

1998 ob 12.30, na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 13,500.000 SIT, najvišja cena:
28,337.794,60 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-6201
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, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27/II, Celje, kont. oseba
Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad.,
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
del za zajem pitne vode na Hudinji nad
Vitanjem.

3. Začetek in dokončanje del: 15 dni po
izboru izvajalca, konec v dveh mesecih.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
ali tržno sprejemljiva cena in ustrezne refe-
rence za izvajanje razpisanih del.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Odpiranje ponudb je bilo 11. 8. 1998
ob 10. uri, v prostorih MOC, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 7,529.430 SIT, najvišja cena:
12,727.425 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4660.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-6202
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava cestninskih

kabin.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, glede na tehnične zah-
teve najnižja cena, dosedanje pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rok
dobave.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 13,450.760,45 SIT, najvišja cena:
14,005.125 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.

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

Št. 05/135-98 Ob-6204
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Blaž Pišek, Gorenjska cesta
46, Medvode, tel. 061/174-91-84, faks
061/174-272.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: stenski prikazoval-

nik v centru vodenja SEL, HE Medvode.
3. Orientacijska vrednost naročila:

39,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.

1998 ob 10.02, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 41,888.218 SIT, najvišja cena:
42,963.100 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; Št. 05/82-98.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 05/135-98 Ob-6205
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
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kont. oseba Blaž Pišek, Gorenjska cesta
46, Medvode, tel. 061/174-91-84, faks
061/174-272.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: digitalna telekomu-

nikacijska oprema v HE Medvode in HE
Mavčiče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6,5 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 7.

1998 ob 10.02, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 49,562.145 SIT, najvišja cena:
50,605.559 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. z dne 26. 6. 1998;
Št. 05/81-98.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 05/135-98 Ob-6206
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Bogataj Marko, Gorenjska ce-
sta 46, Medvode, tel. 061/1749-154, faks
061/1749-162.

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

zil.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudniki so cenovno
sprejemljivi, imajo ustrezne reference in nu-
dijo ustrezno opremljena vozila.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 10,060.416 SIT, najvišja cena:
11,238.994 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 14. 8. 1998.

Št. 05/135-98 Ob-6207
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba Flak Branko, Gorenjska cesta
46, Medvode, tel. 061/1749-137, faks
061/1749-272.

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

Navedba vsebine: obnova tesnenja in
protikorozijske zaščite hidromehanske
opreme na HE Mavčiče, drugi del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 8. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je cenovno spre-
jemljiv, ima ustrezne reference za tovrstna
dela po predpisani tehnologiji na objektih
SEL, potrebne reference na drugih objektih
ter ugoden rok za izvedbo razpisanih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 17,828.280 SIT, najvišja cena:
26,777.116 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.

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

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Št. 0259/98 Ob-6194
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejših ponudnikov
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ustanova Slovenska znanstvena funda-
cija, Ljubljana, Štefanova ul. 15.

2. Predmet javnega naročila: sofinanci-
ranje podprojektov v okviru projekta
“Slovenski park znanosti in tehnologije“.

3. Maksimalna vrednost investicije:
4,900.000 SIT.

4. Rok izvedbe: oktober 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnikov: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ustanova Slo-
venska znanstvena fundacija, Ljubljana, Šte-
fanova ul. 15.

7. Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 450.000 SIT, najvišja cena:
6,000.000 SIT.

8. Postopek izbire izvajalcev: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 46, z dne 19. 6.
1998; Ob – 3667.

10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 28. 7. 1998.

Ustanova Slovenska
znanstvena fundacija

Št. 40/14/98 Ob-6200
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: Krajevna skupnost Oplotnica, Ul. Po-
horskega bataljona 13, tel. 062/819-666,
faks 062/819-666.

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

Navedba vsebine: dozidava učilnic in
izgradnja telovadnice pri OŠ Oplotnica
ter dobava in montaža opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila:
180,000.000 SIT.

4. Rok začetka in končanja del: pričetek
del 20. 9. 1998, dokončanje del 30. 9.
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša ponudba v skladu z merili za izbiro
najugodnejšega ponudnika, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, najkrajši rok za do-
končanje del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Krajevna skupnost Oplotnica, Ul.
Pohorskega bataljona 13, Oplotnica, sejna
soba, dne 10. 8. 1998 ob 13. uri.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 181,158.225 SIT, najvišja cena:
195,849.989 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998

Krajevna skupnost Oplotnica

Št. 110-1/93 Ob-6255A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-83-26,
soba št. 203.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: IP: rekonstrukcija

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,312.290 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca IBT-Trbovlje,
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 7,312.290 SIT, najvišja cena:
7,616.590 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-4353A.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255B

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-83-26,
soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija re-
gionalne ceste II. reda 428 (R 340), od-
sek 1249 Ljubno Luče, od km 7.000 do
km 8.010.

3. Orientacijska vrednost naročila:
191,215.878 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 5.
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca SCT, d.d.,
Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnej-
še ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 191,230.823 SIT, najvišja cena:
247,469.759 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-3755E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-83-26,
soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev ceste R
301 (G2-103), odsek 1008 skozi Kanal
ob Soči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
92,315.093 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca VGP-Soča, No-
va Gorica, je bila izbrana zaradi najugodnej-
še ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 92,151.680 SIT, najvišja cena:
113,870.594 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 46 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476M.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255Č

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-83-26,
soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova odsekov
cest: R 3-616/1056 Gorjansko–Bresto-
vica, 3-614/1048 Opatje Selo–Komen,
RT-934 Sežana–Lipica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
74,116.781,20 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Primorje, d.d.,
Ajdovščina, je bila izbrana zaradi najugod-
nejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 74,116.781,20 SIT, najvišja cena:
101,232.639 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-3476N.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapaj-
ne, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-86, faks 061/178-83-26,
soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
R 301-a/1019 od km 8.890 do km
10.300, z ureditvijo počivališč cesta na
Mangart.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,133.365 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 25. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Nova Gorica, je bila izbrana zaradi naju-
godnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
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Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 26,437.087 SIT, najvišja cena:
28,810.343,50 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. 45 z dne 12. 6. 1998;
Ob-3476K.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljublja-
na, tel. 061/178-80-91, faks
061/178-83-26, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija opornega
zidu pod cesto R3/665, odsek 1191, v
tovarni papirja Radeče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,932.842 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Ingrad, Celje,
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 17,932.842 SIT, najvišja cena:
33,145.970 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-4034E.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks 061/178-83-26,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin
Spodnja Idrija–Žiri.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,547.202 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Nova Gorica, je bila izbrana zaradi naj-
ugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 25,547.202 SIT, najvišja cena:
27,399.084,30 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. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4034H.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255G
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-91, faks 061/178-83-26,
soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija mo-
stu čez Vuhreščico in rekonstrukcija ce-
ste R 3-704 v Vuhredu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,909.981 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 5. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Gradis, NG Ma-
ribor, je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 53,880.378,70 SIT, najvišja cena:
60,909.981 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-4034J.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-28, faks 061/178-83-26,
soba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija R
320/1120 Sodražica–Žlebič.

3. Orientacijska vrednost naročila:
51,335.177 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca SCT, d.d.,
Ljubljana, je bila izbrana zaradi najugodnej-
še ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 51,335.177,04 SIT, najvišja cena:
69,085.751 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-3229B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-95, faks 061/178-83-26,
soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,987.915 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno podjet-
je Novo mesto, je bila izbrana zaradi naju-
godnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 13,987.915 SIT, najvišja cena:
14,733.120 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-4234G.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255J

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-87, faks 061/178-83-26,
soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova ceste R
321/1131 Lesce–Alpska cesta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,960.050 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba izvajalca Cestno
podjetje Kranj je bila izbrana zaradi naju-
godnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 40,960.050 SIT, najvišja cena:
41,479.774 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-3476I.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255K
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-87, faks 061/178-83-26,
soba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pločnikov
ob M 10-8/1276 v Rogatcu, od km
10.850 do km 12.300.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,620.237 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba IPI Holding Rogaška
Slatina, je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 47,646.300 SIT, najvišja cena:
37,620.237 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-3476H.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255L
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: PZI: Rekonstrukcija

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,570.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 8. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Grading Maribor, je bi-
la izbrana zaradi najugodnejše ponudbene
cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 8,570.000 SIT, najvišja cena:
9,622.275 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-4353B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255M

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

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

strukcije glavne ceste I. G1/1 (M3) od-
sek 245 (Brestanica–Mariborski otok).

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,880.040 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 9. 1998 in/ali zaključek 10. 1.
1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Lineal Maribor, je bila
izbrana zaradi najugodnejše ponudbene ce-
ne.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 10,880.040 SIT, najvišja cena:
11,874.750 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-5064B.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255N
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste L 6223 Meje–Paradiž (Zelena
meja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,093.931,36 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Cestno podjetje Ptuj, je
bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbe-
ne cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 38,152.555,62 SIT, najvišja cena:
58,182.768 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-3476P.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255O
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ce-
ste R 361/1332 Hoče Areh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
141,400.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Cestno podjetje Mari-
bor, je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 205,120.033,92 SIT, najvišja cena:
247,545.067,32 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-4092.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255P
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev glavne ce-
ste G1/4 (M 10-8) odsek 1259 skozi
naselje Mislinja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,371.474 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Cestno podjetje Mari-
bor, je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 45,371.474 SIT, najvišja cena:
51,289.308 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-4034L.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255R
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-

cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste M
10 (R2-430)/275 in 278 (Slovenska Bi-
strica in Tepanje–Slovenske Konjice).

3. Orientacijska vrednost naročila:
62,772.964 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Cestno podjetje Celje,
je bila izbrana zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 62,772.964 SIT, najvišja cena:
65,571.940 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-4353F.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6255S
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Andrej Vižin,
univ. dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-30, faks 061/178-83-26,
soba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 3-704/1353 Vuhred (Ra-
dlje)–Ribnica od km 9.300 do km
10.300.

3. Orientacijska vrednost naročila:
38,375.740 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
15. 9. 1998 in/ali zaključek 30. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba Cestno podjetje Mari-
bor je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
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promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 38,375.740 SIT, najvišja cena:
61,109.926,60 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. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4234J.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Ob-6264
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Republika Slovenija, Servis skupnih služb vla-
de, kont. oseba Suzana Štihec, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: projektiranje in teh-

nično svetovanje ter izvajanje nadzora
nad gradnjo kontrolnih objektov na mej-
nih prehodih Kobilje in Prosenjakovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,964.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: rok
pričetka del: 15. 9. 1998, rok dokončanja
del: izdelava projektne dokumentacije do
25. 10. 1998; izvajanje nadzora nad grad-
njo: skladno z napredovanjem del.

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 in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del, po-
nudbena cena, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Republika Slo-
venija, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 5,964.000 SIT, najvišja cena:
6,390.000 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. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-5057.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb

Št. 2.0.-4285/98 Ob-6265
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 Andrej Godec, dipl. inž., Sekcija
SVTK Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje,
tel. 063/29-33-340, faks 063/442-480, III.
nadst.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zavarovanje nivoj-
skega križanja v km 584-889 proge Zi-
dani most–Šentilj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, zače-
tek 1. 10. 1998 in zaključek 30. 11. 1998.

5. 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, rok izvedbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1998 ob 10.30, na naslovu: SŽ, d.d., Infra-
struktura, Sekcija SVTK Celje, Ulica XIV.
divizije 2, Celje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 45,150.500 SIT, najvišja cena:
53,374.430 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-4672.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

SŽ, d.d., Infrastruktura

Št. 110-1/98 Ob-6266A
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 objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe grad-
nje Zahodne obvoznice Maribora, I. eta-
pa – od Obrežne ulice do Erjavčeve uli-
ce.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,800.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je najkasneje 9
mesecev po prejemu ustrezne dokumenta-
cije.

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

Na javni razpis so se prijavili trije po-
nudniki. Po pregledu ponudb so bile vse
ponudbe nepopolne. V skladu s 34. čle-
nom ZJN javni razpis ni uspel in se pono-
vi.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Št. 110-1/98 Ob-6266B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Svit Černe, dipl. inž.
– DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: krpanje z vročo as-

faltno maso na območju AC baze Slo-
venske Konjice in AC baze Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
41,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 30. 9. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
Ponudba ponudnika Cestno podjetje Ma-

ribor je v skladu z razpisnimi pogoji, popol-
na in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 6.
1998 ob 11. 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: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 34-35 z dne 8. 5.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 815 Ob-6267

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
čistilne naprave na Brodu, II. faza.

3. Maksimalna vrednost investicije:
195,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: II. kv. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.

1998 ob 9. uri, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najvišja ce-
na 150,515.805,36 SIT in najnižja cena
118,978.387,30 SIT.

7. Postopek izbire dobavitelja: javni raz-
pis o priznanju primernosti za dela pri grad-
njah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in
43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97).

Predvideni dan objave dodelitve naroči-
la: 4. 9. 1998.

Št. 815 Ob-6268
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10.

2. Predmet javnega naročila: obnova
vodovoda in kanalizacije po Zrinjskega
ulici in Ulici stare pravde.

3. Maksimalna vrednost investicije:
10,500.000 SIT za vodovod in 38,000.000
SIT za kanal.

4. Rok izvedbe: 15. 11. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.

1998 ob 9.30, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najvišja ce-
na 51,489.437,92 SIT in najnižja cena
44,521.303,50 SIT.

7. Postopek izbire dobavitelja: javni raz-
pis o priznanju primernosti za dela pri grad-
njah in obnovah (Ur. l. RS, št. 41/97 in
43/97) z izidom javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 67/97 in 9/98) in na podlagi 49. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97).

Predvideni dan objave dodelitve naroči-
la: 4. 9. 1998.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 414-04-5/98 Ob-6269
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Mestna občina Ptuj, kont. oseba Valerija Šam-
prl, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-739, faks
062/771-783, soba št. 47.

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

skih otrok za šolsko leto 1998/99 v os-
novne šole Mestne občine Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra 1998 in zaključek junija
1999, vse šolske dni po šolskem koledarju
za šolsko leto 1998/99.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cene, usposobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 136 SIT/km, najvišja cena: 875,80
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. 49 z dne 3. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Mestna občina Ptuj

Ob-6270
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Komunalna direkcija, kont. oseba Blassin
Marjan, Slovenska 40, Maribor,
tel. 22-01-414, faks 226-551.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja 150 m vo-
dotesnega betonskega kanala DN 1000
mm na Studencih v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 delovnih dni, začetek
septembra 1998 in zaključek oktobra 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: zahtevane reference, najnižja ce-
na, opremljenost z ustrezno mehanizacijo,
zasedenost kapacitet ne presega zahteva-
nega.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, Mestna uprava, Komunalna direk-
cija, Slovenska 40, Maribor.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 7,119.362 SIT, najvišja cena:
14,089.161 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.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Ob-6271
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Komunalna direkcija, kont. oseba Blassin
Marjan, Slovenska 40, Maribor,
tel. 22-01-414, faks 226-551.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja priključnih
objektov taborskega zbiralnika na de-
sno obrežni kanalizacijski zbiralnik v Ma-
riboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
190,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference pri podobnih delih in
najnižja cena izbranega ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 6.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Komunalna di-
rekcija, Slovenska 40, Maribor.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 143,685.000 SIT, najvišja cena:
204,476.657 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

8. Revizijska komisija za javna naročila
je odpravila sklep o izbiri izvajalca
št. 355-05-2/96-1850-56 z dne 23. 6.
1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-6272
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: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
kont. oseba Peter Blažej, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja ponudbena cena,
– najdaljša garancijska doba,
– ustrezne reference na tovrstnih delih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.

1998, na naslovu: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica.

Najnižja cena: 25,952.595,60 SIT, naj-
višja cena: 37,953.069 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (15. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Soške elektrarne Nova Gorica, d.d.

Št. 344-14/98-06 Ob-6273
Občina Radlje ob Dravi na podlagi tretje-

ga odstavka 42. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

sklep
o osnovnih podatkih o izidu javnega
razpisa za dnevne prevoze učencev

Osnovne šole Radlje ob Dravi
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7.
2. Predmet javnega naročila: storitve –

dnevni prevozi učencev za šolsko leto
1998/1999 in 1999/2000, in sicer prevo-
zi s kombiniranim vozilom in avtobusni pre-
vozi. Prevozi bodo v in iz Osnovne šole
Radlje, podružnici Vuhred in Remšnik.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 1.
septembra 1998 do zaključka šolskega leta
1999/2000.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji – ponudbena
cena in celovitost ponudbe, izkušnje pri pre-
vozu otrok, prevozna sredstva in cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 7.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Radlje
ob Dravi, soba 313/III., Mariborska 7.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek za izbiro izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem

listu RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 9. 1998.
8. Podatki o izbranem najugodnejšem

ponudniku:

Avtobusni prevozi:
– Certus Maribor za razpisane relacije:
– Vas–Erjavčeva graba–Osnovna šola

Radlje,
– Zgornja Vižinga–Osnovna šola Radlje,
– Čavkova rida–Vuhred–Osnovna šola

Radlje.
Prevozi s kombiniranim vozilom:
– Elektromehanika Tacer, Vas 16a, za

razpisane relacije:
– Tacer–Zgornji Ovčar–Tacer–Osnovna

šola Remšnik,
– Osnovna šola Remšnik–Slanik–Os-

novna šola Remšnik–Tacer,
– Osnovna šola Remšnik–Tacer–Ura-

nek–Osnovna šola Remšnik;
– Prevozništvo Mavrica, Marjana Vero-

nik, s. p. Brezno 1, za razpisane relacije:
– Osnovna šola Remšnik–Breznik–Os-

novna šola Remšnik,
– Osnovna šola Remšnik–Korank–Os-

novna šola Remšnik,
– Osnovna šola Remšnik–Brezniški gra-

ben (Bernik)–Osnovna šola Remšnik;
– Maka šport, d.o.o., Vuzenica, Mladin-

ska 6, za razpisano relacijo:
– Osnovna šola Radlje–mejni prehod

Radelj–Pernatova raven–Osnovna šola Ra-
dlje;

– Avtobusni prevozi, Branislav Urisk, s.
p., Dobrava 11, za razpisane relacije:

– Osnovna šola Radlje–Sv. Anton–Os-
novna šola Radlje;

– Osnovna šola Radlje–Št. Janž pri Ra-
dljah (cerkev) –Osnovna šola Radlje;

– Avtoprevozništvo Branko Topler, s. p.,
Spodnja Vižinga 60, za razpisano relacijo:

– Osnovna šola Radlje–Vuhred–Kram-
ljak–Osnovna šola Radlje.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-6275
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
in Mestna občina Celje, Komunalna direkci-
ja, Prešernova 27/II, Celje, kont. oseba
Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad.,
VO-KA Celje, tel.063/425-030.

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

podlog za izvedbo postopka za dodeli-
tev koncesije za izkoriščanje pitne vode
v Bukovljah pri Stranicah.

3. Začetek in dokončanje del: začetek
september 1998, zaključek december 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Najnižja ali tržno sprejemljiva cena in us-

trezne reference za izvajanje razpisanih del.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Odpiranje ponudb je bilo dne 11. 8.

1998 ob 9. uri, v prostorih MOC, Komunal-
na direkcija, Prešernova 27/II, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,100.000 SIT, najvišja cena:
10,670.661 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-4662.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-6276
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Margareta Jeraj d.i.e., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Srednje
ekonomske šole v Mariboru; izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

3. Orientacijska vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 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 ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika za tovrstna
dela, ponudbena cena, usposobljenost in
sposobnost ponudnika, izvedbeni in garan-
cijski roki; Granit, d.d., Slovenska Bistrica.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Urad RS za
šolstvo, RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 39,817.664 SIT, najvišja cena:
42,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 54, z dne 31. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2725-65-4/98 Ob-6277
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo RS

in Splošna bolnišnica Celje.
2. Predmet razpisa: dokončanje grad-

nje nefrološkega oddelka z dializa –
gradbeno-obrtniška dela in instalacije.

3. Orientacijska vrednost naročila: do-
končanje gradnje nefrološkega oddelka z
dializa znaša 150,000.000 SIT.
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4. Predviden rok: začetek del po skleni-
tvi pogodbe, rok trajanja 6 mesecev.

5. Kriteriji izbire ponudnika: razvidni iz
razpisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: 11. avgust ob 13. uri, v prisotnosti
ponudnikov v kletnih prostorih bolnišnice –
sejna soba kirurgije, Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 206,119.542 SIT, najvišja cena:
216,084.229 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. 8.
1998; Ob-4365.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1080 Ob-6278
Občina Ig na podlagi določila 42. člena

ZJN, objavlja da je za izvajanje gradbenih
del za obnovo cest na področju Občine Ig
po javnem razpisu bilo izbrano kot najugod-
nejši ponudnik Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

Občina Ig

Ob-6292
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 zdravstveni zavod Mariborske le-
karne Maribor, kont. oseba Katja Dermota,
Zagrebška 91, Maribor, tel. 062/422-221,
faks 062/422-307.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniš-
ka in instalacijska dela pri prenovi po-
slovnega prostora “Lekarna Center”,
Gosposka ul. 12 v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
4 mesece, začetek del predvidoma v sep-
tembru.

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 po-
nudbe: ponudbena cena, reference ponudni-
ka, boniteta ponudnika, kadrovska struktura.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1998 ob 10.20, na naslovu: Javni zdravs-
tveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Za-
grebška 91, Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 86,326.664 SIT, najvišja cena:
124,165.276 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. z dne 24. 7. 1998;
Ob-4933.

Po pregledu in ocenjevanju prispelih po-
nudb nista ostali vsaj dve popolni ponudbi,
zato naročnik ne sprejme sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-6136
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: JP EGS - RI, d.d., Maribor in JP Eles,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože Korit-
nik, dipl. inž., Vetrinjska 2, Maribor,
tel. 062/22-00-693, faks 062/221-189,
soba št. 503, e-mail joze.koritnik(a)egs-ri.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava razvojno-

strateških sistemskih študij EES
1. študija: Model za ekonomsko

planiranje EES – IV. faza,
2. študija: Povezava sistema v Slo-

veniji s sistemom v Avstriji za detekcijo
v rednem času atmosferska razdelitev –
II. del.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
Ad 1. 9,500.000 SIT,
Ad 2. 10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: predmet javnega naročila predstav-
lja nadaljevanje že izdelanih študijskih nalog,
za izvedbo katerih je uporabljen le eden izva-
jalec – EIMV, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo in ustreznimi strokovnimi ka-
dri, ki pomenijo osnovo za kvalitetno izdela-
vo razpisanih nalog, ki sta v bistvu le nadalje-
vanje že izdelanih štud. nalog.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: JP EGS - RI, d.d., Maribor in JP
Eles, d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Jože
Koritnik, dipl. inž., Vetrinjska 2, Maribor.

Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije, razvoj in inženiring, d.d.,

Maribor

Št. 2525/98 Ob-6153
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: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Roman Povše, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: remont dveh viso-

konapetostnih asinhronskih motorjev.
Remont bo opravil Končar Zagreb, meri-

tve in preizkuse EIMV Ljubljana, pogod-
ba je sklenjena z Inženiringom SOL In-
tercontinental Ljubljana.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
9,873.255 SIT.

4. Rok dokončanja del: zaključek 28. 8.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: k remontu je bilo treba priskočiti
takoj, ker je bil en elektromotor izključen iz
obratovanja zaradi prekoračene zgornje me-
je vibracij, drugi je bil komaj v še dovoljeni
meji. Motorja je proizvedel Končar, ki bo
tudi opravil remont.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o., Ljubljana

Št. 142/98 Ob-6172
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kont. oseba: Peter Hvastja, dipl. inž. Ve-
rovškova 62, soba št. M-23, Verovškova 70,
p.p. 2374, Ljubljana, tel. 061/188-95-54,
faks 061/188-95-09, e-mail peter.hvastja-
@energetika-lj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago in
storitve.

Navedba vsebine: razširitev procesno
računalniškega sistema za proizvodni vir
v TOŠ.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
7,303.238 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 9. 1998, zaključek 23. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe
Predmet javnega naročila predstavlja na-

daljevanje že začete izgradnje procesno in-
formacijskega sistema zato je zanj uspo-
sobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano opremo, ustreznim strokovnim
kadrom, specifičnim znanjem oziroma pra-
vicami intelektualne lastnine. Zaradi nestan-
dardne storitve predmeta naročila kakor tu-
di izvedbe ni bilo možno podrobno določiti
brez sodelovanja izbranega izvajalca.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-6184
Na podlagi 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: NEK, d.o.o., Vrbina 12, Krško,
tel. 0608/2420, faks 0608/21-528.

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

dokumentacije (DMP-282-IC-L) za poso-
dobitev sistema za merjenje temperatu-
re reaktorskega hladila.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
5,993.395 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 8. 1998 in zaključek 10. 10. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– svetovalna in nestandardna intelektual-

na storitev predmeta naročila, kakor tudi
izvedbe naročila pa ni možno podrobno do-
ločiti brez sodelovanja izvajalca,

– kratek rok.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-6191
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba
Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 061/1785-212, faks 061/1785-668,
e-mail: mojca.miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

13,779.834 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgusta 1998 in zaključek 31. av-
gusta 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-
nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Založba obzorja, p.o., Maribor, je edini
založnik kupljenih učbenikov v Republiki
Sloveniji.

Ob-6192
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za šolstvo in šport, kont. oseba
Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 061/1785-212, faks 061/1785-668,
e-mail: mojca.miklavcic@mss.edus.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov za

srednje šole.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

5,626.280,50 SIT letno.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 18. avgusta 1998 in zaključek 31. av-
gusta 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Ministrstvo za šolstvo in šport ugotavlja,
da na tržišču obstaja le en usposobljen po-
nudnik, ki si je zaščitil svoje pravice izdaja-

nja navedenih učbenikov in mu Ministrstvo
za šolstvo in šport oddaja javno naročilo z
neposredno pogodbo.

Založba Modrijan je edini založnik kup-
ljenih učbenikov v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6193
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 Tolmin, kont. oseba Šuligoj Ra-
fael, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin,
tel. 065/81-001, faks 065/83-682.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prenova Zdravstve-
ne postaje Most na Soči.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 15. 8.
1998 in zaključek 15. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Tolmin, kont. oseba Šuli-
goj Rafael, Ul. padlih borcev 18, Tolmin.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 22,069.573 SIT, najvišja cena:
26,000.000 SIT.

Občina Tolmin

Ob-6259
Na podlagi sedmega odstavka 55. člena

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, Obrežna 170, Maribor, kont. oseba
Igor Čuš, tel. 062/30-05-176, faks
062/30-05-695.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – varovalni zid na levem bregu reke
Drave na Ptuju.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
9,900.000 SIT.

4. Rok začetka del: takoj; predvideno
dokončanje del v 30 dneh od datuma ve-
ljavnosti pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbrani ponudnik je naprimernejši
zaradi primerne cene in dokončanja del v
zahtevanem roku.

Dravske elektrarne Maribor

Št. 2.0.-4297/98 Ob-6260
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba

Tomaž Marolt, Trg OF 7/II, Ljubljana,
tel. 29-12-333, faks 13-30-047, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zamenjava akumula-

torske baterije za rezervno napajanje SV
naprav na postaji Podnart in Hrastnik.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
2,271.449,60 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 30 dni,
zaključek 6. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani izvajalec je edini proizva-
jalec tovrstnih baterij v Sloveniji.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-6261
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: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov,
kont. oseba Marcela Uršič, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-36-14, faks 178-36-01,
soba št. 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje izda-

je revije VIP za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT – za leto 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 4. točko 55. člena ZJN
se naročilo odda brez javnega razpisa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj,

Urad RS za varstvo poštrošnikov

Javni razpisi

Št. 1876/98 Ob-6155
Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-

va, objavlja na podlagi 18., 19. in 20. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki jih

bo v letu 1999 sofinancirala Mestna
občina Ljubljana iz dela proračuna,

namenjenega za kulturo
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1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za sofinanciranje kulturnih programov in pro-
jektov z naslednjih področij:

– gledališče,
– glasba,
– sodobni ples,
– likovna dejavnost,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– prvi projekti mladih umetnikov,
– varstvo kulturne dediščine.
2. Predloge programov in projektov lah-

ko prijavijo vse pravne osebe, ki so v Mestni
občini Ljubljana registrirane za opravljanje
kulturnoumetniške dejavnosti, kulturnoumet-
niška in druga društva, ki imajo v svojih usta-
novitvenih aktih določeno opravljanje kul-
turne dejavnosti in njihove zveze ter posa-
mezni avtorji, ki imajo status samostojnih
ustvarjalcev s področja kulture.

Zavodi in društva, ki so vključena v si-
stem rednega financiranja iz dela proračuna
MOL, namenjenega za kulturo, prijavijo tudi
svoje predloge za financiranje stalnih ne-
programskih stroškov do datuma, ki ga na-
vaja ta razpis.

Predlagatelji posameznih programov in
projektov morajo ustvarjati na območju
Mestne občine Ljubljana. Predlagatelji lah-
ko prijavijo programe in projekte, ki bodo
izvedeni v letu 1999 na območju MOL ozi-
roma, ki pomenijo mednarodno sodelova-
nje in promocijo ljubljanske kulture v letu
1999.

Le izjemoma, v skladu s tretjim odstav-
kom 18. člena zakona o uresničevanju jav-
nega interesa na področju kulture, bo mo-
goče (so)financiranje kulturnega programa
ali projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v prime-
ru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).

3. Merila za izbiro predlogov: Oddelek
za kulturo in raziskovalno dejavnost bo od-
ločal o sofinanciranju prijavljenih programov
in projektov na podlagi mnenja izvedenskih
skupin za posamezna področja kulturnih de-
javnosti:

a) Za kulturne programe in projekte s
področij gledališča, glasbe in sodobnega
plesa se za določitev prednostne liste upo-
rabljajo naslednja merila:

– kakovost in zahtevnost projekta,
– domača in mednarodna uveljavljenost

predlagatelja,
– reference ter organizacijsko-tehnična

usposobljenost predlagatelja za kakovost-
no izvedbo projekta,

– nekomercialnost projekta.
b) Za kulturne programe oziroma projek-

te s področja likovne dejavnosti se za dolo-
čitev prednostne liste uporabljajo naslednja
merila:

– kakovost predloženega programa ozi-
roma projekta,

– pomembnost programa oziroma pro-
jekta k uveljavljanju mesta Ljubljane v Slove-
niji in v tujini,

– zagotovila za kvalitetno izvedbo pro-
grama oziroma projekta (ustrezna dokumen-
tacija in reference predlagatelja, avtorja in
izvajalca),

– zagotovila za korektno izvedbo progra-
ma (uspešnost že realiziranih akcij, odmev v
javnosti, finančna korektnost).

Za fizične osebe, ki predlagajo avtorske
likovne projekte, veljajo kot dodatna merila:

– ustrezna visokošolska izobrazba,
– predlagatelji ne smejo biti starejši od

35 let.
c) Prednost pri sofinanciranju mednarod-

nega kulturnega sodelovanja imajo:
– projekti, ki spodbujajo predstavitev ka-

kovostnih tujih kulturnih dosežkov v Ljub-
ljani,

– projekti, ki slonijo na načelu reciproč-
nosti.

d) Predloge za prve projekte mladih
umetnikov lahko predložijo posamezniki, ki
niso starejši od 26 let in s svojim doseda-
njim delom in javno priznanimi uspehi lahko
potrdijo svojo izjemno nadarjenost. Sofinan-
ciranje projektov bo potekalo v obliki sub-
vencij za izvedbo prijavljenih projektov ozi-
roma za študijsko izpopolnjevanje v tujini na
umetniških področjih gledališča, glasbe, so-
dobnega plesa, likovne dejavnosti.

e) Predloge programov oziroma projek-
tov s področja ljubiteljske dejavnosti zbira
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana, Kre-
kov trg 2, Ljubljana. Na podlagi prispelih
predlogov bo Zveza kulturnih organizacij
Ljubljana v skladu s svojimi pravili in kriteriji
prijavila skupni predlog za vključitev v mest-
ni program kulture. Individualnih prijav dru-
štev na ta razpis, ki so sicer včlanjena v
ZKO, zato ne bomo upoštevali.

f) Zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov s področja varstva kulturne de-
diščine:

a) muzejske razstave, ki prikazujejo
zgodovino Ljubljane,

b) spomeniško-varstvene akcije in
vzdrževanje javnih spomenikov v MOL.

Programe prijavijo javni zavodi, ki so za-
konsko pooblaščeni za opravljanje muzej-
ske in spomeniško-varstvene dejavnosti.

4. MOL bo z izbranimi izvajalci kulturnih
programov ali projektov sklenil pogodbe o
sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb
bosta potekali v skladu z določili odloka o
proračunu MOL za leto 1999.

5. Rok za oddajo predlogov je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Predlogi
z navedbo predlagatelja na ovojnici morajo
biti poslani na naslov Mestna občina Ljublja-
na, Oddelek za kulturo in raziskovalno de-
javnost, Ljubljana, Čopova 14/II, v zaprtih
ovojnicah z oznako “Ne odpiraj - kulturni
projekti 1999!”, ter z oznako področja (npr.
gledališče, glasba, mednarodno kulturno
sodelovanje itn.).

6. Predlogi morajo biti podani na ustrez-
nih prijavnih obrazcih MOL.

7. Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bo-
do ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane.

8. Predlagatelji lahko podrobnejše infor-
macije ter obrazce za pripravo predlogov
dobijo vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu oddelka.

9. Predlagatelji izbranih programov ozi-
roma projektov bodo pisno obveščeni o iz-
boru najkasneje mesec dni po sprejetju pro-
računa Mestne občine Ljubljana za leto
1999.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava -

Oddelek za kulturo in
raziskovalno dejavnost

Št. 017-01-007/96-012 Ob-6248
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98), 3.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98), 5.b člena pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 23/96, 68/96, 31/97 in 61/98) in
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, 5/96, 78/97 in 34/98)
objavljata Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Mi-
nistrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trg svobode 3, Maribor

javni razpis
za dodelitev subvencij za vzpodbujanje

odpiranja novih delovnih mest
v majhnih in srednjih gospodarskih

družbah in pri samostojnih podjetnikih
posameznikih v letu 1998 in 1999

(NDM 1998/99)
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je vzpodbuja-

nje:
– odpiranja novih delovnih mest v majh-

nih in srednjih gospodarskih družbah ter pri
samostojnih podjetnikih posameznikih (v na-
daljnjem besedilu: prijavitelji) in

– spreminjanja delovnega razmerja za
določen čas v delovno razmerje za nedolo-
čen čas (v nadaljevanju besedila: spremi-
njanje delovnega razmerja) za prijavitelje, ki
oživljajo programe iz podjetij v stečaju.

Kriteriji v zvezi z velikostjo gospodarskih
družb so določeni v 51. členu zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93).

2. Sredstva za namena iz predhodne
podtočke se bodo dodeljevala z neposred-
nim subvencioniranjem dela stroškov.

3. Skupna višina sredstev, ki se na pod-
lagi tega javnega razpisa dodeljuje v letu
1998, znaša 450,000.000 SIT, od katere
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve prispeva 400,000.000 SIT, Mini-
strstvo za malo gospodarstvo in turizem pa
50,000.000 SIT. V letu 1999 bo znašala
orientacijska vrednost sredstev 90,000.000
SIT.

II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji,

ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja (Ur. l. RS, št. 23/96, 68/96, 31/97
in 61/98) in niso v stečajnem postopku ali
likvidaciji.

2. Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za
posamezno odprto delovno mesto le iz na-
slova enega izmed razpisov, ki sta jih oziro-
ma jih bosta v letu 1998 in 1999 objavila
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve oziroma Republiški zavod za zaposlo-
vanje.

3. Za pridobitev sredstev za vzpodbuja-
nje odpiranja novih delovnih mest lahko kan-
didirajo prijavitelji, ki so ali bodo od 30. maja
1998 dalje do dneva podpisa pogodbe o
dodelitvi sredstev zaposlili:

– osebe, ki so bile pred zaposlitvijo pri
prijavitelju vpisane v evidenco brezposelnih
oseb in

– osebe, ki so bile pred zaposlitvijo pri
prijavitelju opredeljene kot trajno presežni
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delavci, če zanje doslej še niso pridobili
proračunskih sredstev za ta namen.

4. Za pridobitev sredstev vzpodbujanja
spreminjanja delovnega razmerja lahko kan-
didirajo prijavitelji, ki so ali bodo od
1. januarja 1998 dalje do dneva podpisa
pogodbe o dodelitvi sredstev spremenili za-
poslenim delovno razmerje za določen čas
v delovno razmerje za nedoločen čas.

Prijavitelji morajo nove zaposlitve in spre-
membe delovnega razmerja ustrezno doku-
mentirati in obstoječa ter nova delovna me-
sta ohraniti za obdobje najmanj dveh let od
dneva podpisa pogodbe o dodelitvi sred-
stev.

5. Prijaviteljem se lahko dodelijo sredstva
v obliki neposredne subvencije za vsakega
novozaposlenega delavca iz 3. podtočke II.
točke tega razpisa do višine 250.000 SIT.
Če je oseba, ki se jo na novo zaposli, invalid,
je prijavitelj upravičen do dodatnega zneska
največ v višini 100.000 SIT.

6. Skupna višina sredstev, ki se dodeli
posameznemu prijavitelju, praviloma ne sme
presegati 30,000.000 SIT.

7. Pri dodeljevanju sredstev bodo imeli
prednost prijavitelji, katerih glavna dejavnost
v zadnjih šestih mesecih sodi v naslednje
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in
15/96):

– D Predelovalne dejavnosti, in sicer ši-
fre: 15.11 do 15.89, 15.93 do 15.95,
15.98, DB, DC, DD, DG, DI do DL, 30 do
31, 36 in

– H Gostinstvo in turizem.
III. Vsebina vloge
1. Če je prijavitelj majhna ali srednja go-

spodarska družba, posreduje v prijavi na
javni razpis pisno vlogo, kateri priloži obra-
zec A in naslednjo dokumentacijo:

– dokumente o registraciji,
– odločbo pristojnega organa, da izpol-

njuje pogoje za izvajanje registrirane dejav-
nosti,

– poslovni načrt, če kandidira za
sredstva, ki presegajo znesek 600.000 SIT,

– računovodska izkaza in poslovni poro-
čili za zadnji dve poslovni leti oziroma za
obdobje, v katerem prijavitelj posluje, če je
le to manjše od dveh let, s podatki o stanju
premoženja in podatki o vpisanih hipotekah
in hipotekarno prostem premoženju, poslov-
ni izid družbe (obrazce BON 1 in BON 2), ki
ne sme biti starejši od mesec dni,

– potrdilo o rednem plačilu prispevkov
in davkov za obdobje zadnjega meseca pred
vložitvijo vloge,

– podatke o poslovanju v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo vloge,

– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih
dveh letih pred dnevom vložitve vloge oziro-
ma za obdobje, v katerem prijavitelj posluje,
če je to krajše od dveh let,

– prikaz sedanje in predvidene kadrov-
ske strukture,

– višino lastnih vloženih sredstev v ka-
drovsko prestrukturiranje v zadnjih dveh le-
tih pred vložitvijo vloge, oziroma za čas, v
katerem prijavitelj deluje, če je ta čas krajši
od dveh let,

– zaposlitve delavcev prijavitelj dokazuje
s seznami delavcev, ki jih pripravi ločeno za
delavce, ki so zaposleni za določen čas in za
delavce, ki so zaposleni za nedoločen čas;

seznami morajo biti opremljeni s podpisom
odgovorne osebe in žigom prijavitelja.

2. Samostojni podjetnik posameznik v
prijavi na javni razpis posreduje pisno vlogo,
kateri priloži obrazec B in naslednjo doku-
mentacijo:

– overjeno kopijo priglasitvenega lista,
– kopijo odločbe pristojnega organa o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– poslovni načrt, če kandidira za
sredstva, ki presegajo znesek 600.000 SIT,

– prikaz pretekle, sedanje in predvidene
kadrovske sestave,

– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih
dveh poslovnih letih oziroma za obdobje, v
katerem prijavitelj posluje,

– bilanca stanja in bilanca uspeha za le-
to 1997,

– napoved za odmero davka in dohod-
kov iz dejavnosti za leto 1997,

– potrdila poslovnih bank, pri katerih ima
odprte žiro račune za dejavnost, da žiro ra-
čuni prijaviteljev niso blokirani,

– zaposlitve delavcev prijavitelj dokazuje
s seznami delavcev, ki jih pripravi ločeno za
delavce, ki so zaposleni za določen čas in za
delavce, ki so zaposleni za nedoločen čas;
seznami morajo biti opremljeni s podpisom
odgovorne osebe ter žigom prijavitelja.

3. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
sredstev iz tega razpisa s strani prijavitelja
mora prijavitelj nove zaposlitve oziroma
spremembe delovnega razmerja dokumen-
tirati z obrazci M1/M2.

Če prijavitelj zaposluje trajno presežne-
ga delavca, mora predložiti dokončen sklep
o uvrstitvi tega delavca med trajno presežne
delavce pri prejšnjem delodajalcu.

Če prijavitelj zaposluje invalidno osebo,
mora predložiti ustrezno odločbo o invalid-
nosti te osebe.

4. Dokumentacija mora biti urejena po
vrstnem redu, ki je naveden v obrazcu A
oziroma v obrazcu B.

IV. Rok in način prijave na razpis
1. Javni razpis je odprt do izčrpanja sred-

stev.
2. Vloge za ta javni razpis morajo biti

oddane v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na
javni razpis - NDM 1998/99“.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane na pristojnih ob-
močnih enotah Republiškega zavoda za za-
poslovanje glede na sedež delodajalca.

Sedeži območnih enot Republiškega za-
voda za zaposlovanje so naslednji:

– Območna enota Ljubljana, Parmova
ulica 32, Ljubljana,

– Območna enota Celje, Ljubljanska 14,
Celje,

– Območna enota Koper, Kmečka ulica
2, Koper,

– Območna enota Kranj, Bleiweisova ce-
sta 12, Kranj,

– Območna enota Maribor, Gregorčiče-
va ulica 37, Maribor,

– Območna enota Nova Gorica, Ulica
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica,

– Območna enota Novo mesto, Trdino-
va ulica 10, Novo mesto,

– Območna enota Sevnica, Trg svobo-
de 32, Sevnica,

– Območna enota Velenje, Šaleška ce-
sta 19, Velenje,

– Območna enota Murska Sobota, Arhi-
tekta Novaka 3, Murska Sobota.

4. Nepravilno označene vloge bo razpisna
komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

Odpirale se bodo vse pravilno označene
vloge, ki bodo prispele na pristojno območno
enoto Republiškega zavoda za zaposlovanje.

Odpiranje vlog bo enkrat tedensko na
območnih enotah Republiškega zavoda za
zaposlovanje. V skladu z 2. točko 11. člena
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in transferov iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) odpi-
ranje vlog ne bo javno.

5. Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-
ni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.

6. Podpisnika pogodbe o dodelitvi sred-
stev iz tega razpisa sta izbrani prijavitelj in
Republiški zavod za zaposlovanje. Izbrani pri-
javitelj bo moral ob podpisu pogodbe o dode-
litvi sredstev iz tega razpisa v skladu z navodili
predložiti Republiškemu zavodu za zaposlo-
vanje instrumente zavarovanja plačila.

7. Sredstva za namene tega razpisa bo-
do črpana iz proračunske postavke 7032 in
4158 za leto 1998, za leto 1999 pa iz
proračunske postavke 7024 in 4158.

8. Obrazec A in obrazec B se pridobita
na pristojnih območnih enotah Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje, na recepciji Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne zade-
ve, na recepciji Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem in na internet straneh:

– ht tp://www.s igov.s i/mddsz/ in-
dex.htm

– http://www.ai.ijs.si/RZZ_doc/in-
dex.html

Kontaktne osebe za pridobitev informa-
cij v zvezi z javnim razpisom so vodje pro-
gramov aktivne politike zaposlovanja na ob-
močnih enotah Republiškega zavoda za za-
poslovanje.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Št. 017-01-007/96-012 Ob-6249

Na podlagi proračuna Republike Slove-
nije za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 34/98), 3.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98), 5.b člena pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 23/96, 68/96, 31/97 in 61/98) in
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97 in
34/98) objavljata Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljublja-
na in Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trg svobode 3, Maribor

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
stroškov kadrovskega, programskega

in tehnološkega prestrukturiranja
industrije in delodajalcev s področja

malega gospodarstva ter spodbujanje
njihovega medsebojnega povezovanja

s ciljem ohranjanja in odpiranja
delovnih mest

(prestrukturiranje 1998/99)
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I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je vzpodbuja-

nje:
– programske, tehnične in tehnološke

prenove,
– investicij v razvoj človeških virov,
– programov medsebojnega povezova-

nja podjetij z namenom povečevanja konku-
renčnosti.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov načtrovanih investicij oziroma ak-
tivnosti.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodeljuje
v letu 1998, na podlagi tega javnega razpisa
znaša 660,000.000 SIT, od katere Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve prispeva
600,000.000 SIT sredstev, Ministrstvo za ma-
lo gospodarstvo in turizem pa 60,000.000
SIT. V letu 1999 bo znašala orientacijska vred-
nost sredstev 132,000.000 SIT.

II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo gospodar-

ske družbe ter samostojni podjetniki posa-
mezniki (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji),
ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja (Ur. l. RS, št. 23/96, 68/96, 31/97
in 61/98) in niso v stečajnem postopku ali
likvidaciji.

Prijavitelji, ki so vključeni v Vladni projekt
pomoči pri revitalizaciji podjetij in aktivnem
razreševanju presežnih delavcev in v Pro-
jekt prestrukturiranja podjetij v okviru Slo-
venske razvojne družbe, ne morejo pridobiti
sredstev za predmet iz prve in druge alinee
1. podtočke I. točke tega razpisa.

2. Nameni, za katere se bodo dodelje-
vala sredstva na podlagi tega razpisa, so
naslednji:

2.1. Vzpodbujanje programske, tehnič-
ne in tehnološke prenove s ciljem ohranja-
nja oziroma odpiranja novih delovnih mest.
Pogoj za pridobitev sredstev je povezovanje
vsaj treh prijaviteljev v skupne projekte, ki
pomenijo boljšo izrabo razpoložljivih virov
prijaviteljev in izboljšanje njihovega konku-
renčnega položaja in s tem večjo možnost
ohranjanja ali odpiranja novih delovnih mest.

Za namen iz predhodnega odstavka se
bodo izbranim prijaviteljem dodeljevala
sredstva največ v višini do 25% vrednosti
investicije.

2.2. Investicije v razvoj človeških virov s
ciljem ohranjanja oziroma odpiranja novih
delovnih mest:

– za podiplomsko izobraževanje,
– za verificirane programe izobraževanja

in usposabljanja,
– za izobraževanje in usposabljanje no-

tranjih trenerjev za izvajanje kadrovske pre-
nove podjetja,

– za usposabljanje ključnih kadrov do-
ma in v tujini.

Za namen iz predhodnega odstavka se
bodo izbranim prijaviteljem dodeljevala
sredstva največ v višini do 50% vrednosti
investicije, vendar skupno največ do
200.000 SIT za posameznega udeleženca
programa. V primeru, da gre za investicije,
ki so povezane z daljšim časom usposablja-
nja v tujini, znaša največja dovoljena višina
subvencije za posameznega udeleženca
programa 30% potrebnih sredstev za inve-
sticije v razvoj človeških virov.

2.3. Vzpodbujanje povezovanja gospo-
darskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov ter izvedba skupnih projek-
tov, od katerih bodo prednostna naslednja
področja, ki vsebujejo:

– pripravo projektov povezovanja gospo-
darskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov,

– oblikovanja skupnih razvojnih jeder,
– uvajanje proizvodov z višjo dodano

vrednostjo,
– uvajanje novih tržnih poti,
– vzpostavljanje skupnih poslovnih funkcij,
– izboljšanje kakovosti,
– spodbujanje specializacije proizvodnih

področij,
– zagotavljanje ključnih kadrov,
– vzpostavitev skupnega informacijske-

ga centra,
– uvajanje visoko razvitih informacijskih

tehnologij, ki bodo omogočale izmenjavo in
obdelavo velike količine podatkov ter zago-
tavljale podporo sistemu za izvajanje poslov-
nih funkcij,

– ustanavljanje skupnih centrov za zago-
tavljanje kvalificirane in izobražene delovne
sile,

– optimalizacijo celotnega poslovnega
procesa.

Za namen iz predhodnega odstavka se
bodo izbranim prijaviteljem dodeljevala
sredstva največ v višini do 50% stroškov za
izvedbo strateških delavnic in pripravo pro-
gramov povezovanj ter za izvedbo progra-
ma največ v višini do 25% stroškov.

3. Skupna višina dodeljenih sredstev po-
sameznemu prijavitelju praviloma ne sme
presegati 40,000.000 SIT.

4. Pri dodeljevanju sredstev bodo imeli
prednost:

– prijavitelji, ki v zadnjih dveh letih niso
pridobili sredstev iz naslova aktivne politike
zaposlovanja oziroma so ta sredstva prido-
bili v nižji višini, kot je določena v 3. točki ter

– prijavitelji, katerih glavna dejavnost v
zadnjih šestih mesecih sodi v naslednje de-
javnosti po standardni klasifikaciji dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in
15/96):

– D Predelovalne dejavnosti, in sicer
šifre: 15.11 do 15.89, 15.93 do 15.95,
15.98, DB, DC, DD, DG, DI do DL, 30 do
31, 36 in

– H Gostinstvo in turizem.
Poleg tega bodo prednost pri dodeljeva-

nju sredstev iz tega razpisa imeli:
– prijavitelji, ki bodo zagotovili večji de-

lež lastnih sredstev,
– programi, ki bodo glede na vložena

sredstva dosegali večje učinke v smislu ohra-
njanja ali odpiranja novih delovnih mest in

– programi, v katerih bo vključeno večje
število udeležencev.

5. Pri dodeljevanju sredstev se bodo
upoštevala že pridobljena sredstva za isti
namen na razpisu leta 1997.

III. Vsebina vloge
1. Če je prijavitelj gospodarska družba,

posreduje v prijavi na javni razpis pisno vlo-
go, kateri priloži obrazec 1 in naslednjo do-
kumentacijo:

– dokumente o registraciji,
– odločbo pristojnega organa, da izpol-

njuje pogoje za izvajanje registrirane dejav-
nosti,

– poslovni načrt, ki mora vsebovati tudi:
– vizijo,
– strategijo,
– swot analizo,
– časovni načrt aktivnosti s točno

opredeljenimi merljivimi kazalci,
– računovodska izkaza in poslovni poro-

čili za zadnji dve poslovni leti oziroma za
obdobje, v katerem prijavitelj posluje, če je
le to manjše od dveh let, s podatki o stanju
premoženja in podatki o vpisanih hipotekah
in hipotekarno prostem premoženju, poslov-
ni izid družbe (obrazce BON 1 in BON 2), ki
ne sme biti starejši od mesec dni,

– podatke o poslovanju v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo vloge,

– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih
dveh letih pred dnevom vložitve vloge oziro-
ma za obdobje, v katerem prijavitelj posluje,
če je to krajše od dveh let,

– prikaz sedanje in predvidene kadrov-
ske strukture,

– višino lastnih vloženih sredstev v ka-
drovsko prestrukturiranje v zadnjih dveh le-
tih pred vložitvijo vloge, oziroma za čas, v
katerem prijavitelj deluje, če je ta čas krajši
od dveh let,

– zaposlitve delavcev prijavitelj dokazu-
je s seznami delavcev, ki jih pripravi loče-
no za delavce, ki so zaposleni za določen
čas in za delavce, ki so zaposleni za nedo-
ločen čas; seznami morajo biti opremljeni
s podpisom odgovorne osebe in žigom pri-
javitelja.

2. Samostojni podjetnik posameznik v
prijavi na javni razpis posreduje pisno vlogo,
kateri priloži obrazec 2 in naslednjo doku-
mentacijo:

– overjeno kopijo priglasitvenega lista,
– kopijo odločbe pristojnega organa o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– poslovni načrt, ki mora vsebovati tudi:
– vizijo,
– strategijo,
– swot analizo,
– načrt aktivnosti s točno opredeljeni-

mi merljivimi kazalci,
– prikaz pretekle, sedanje in predvidene

kadrovske sestave,
– prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih

dveh poslovnih letih oziroma za obdobje, v
katerem prijavitelj posluje,

– bilanca stanja in bilanca uspeha za le-
to 1997,

– napoved za odmero davka in dohod-
kov iz dejavnosti za leto 1997,

– potrdila poslovnih bank, pri katerih ima
odprte žiro račune za dejavnost, da žiro ra-
čuni prijavitelja niso blokirani,

– zaposlitve delavcev prijavitelj dokazuje
s seznami delavcev, ki jih pripravi ločeno za
delavce, ki so zaposleni za določen čas in za
delavce, ki so zaposleni za nedoločen čas;
seznami morajo biti opremljeni s podpisom
odgovorne osebe ter žigom prijavitelja.

3. Prijavitelji, ki se prijavijo za pridobitev
sredstev za investicije v razvoj človeških vi-
rov, to je za namene iz druge alinee 1. pod-
točke I. točke tega razpisa, morajo doku-
mentaciji priložiti program kadrovske pre-
nove, ki mora vsebovati naslednje :

– cilje,
– povzetek usmeritev v poslovnem na-

črtu, ki je povezan s potrebnimi aktivnost-



Stran 6018 / Št. 61 / 4. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

mi na področju kadrovskega prestrukturi-
ranja,

– predvidene aktivnosti s terminskim
planom,

– cilje in pričakovane rezultate po po-
sameznih organizacijskih enotah,

– stroške programa in vire financira-
nja.

4. Prijavitelji, ki se prijavijo za pridobi-
tev sredstev za spodbujanje medsebojne-
ga povezovanja podjetij z namenom pove-
čevanja konkurenčnosti, to je za namen iz
tretje alinee 1.podtočke I.točke tega raz-
pisa, morajo poslati skupno vlogo z na-
vedbo podjetij, ki se povezujejo in z opre-
deljenim namenom povezovanja.

4.1. K vlogi za pridobitev sredstev iz
naslova priprave programa medsebojne-
ga povezovanja morajo prijavitelji priložiti
koncept programa povezovanja, ki mora
vsebovati:

– cilje,
– pričakovane učinke,
– razpoložljive lastne vire za financira-

nje programov povezovanja,
– povzetek usmeritev poslovnega na-

črta posameznega podjetja,
– terminski plan priprave projekta po-

vezovanja.
4.2. K vlogi za pridobitev sredstev iz

naslova izvedbe programa povezovanja
mora prijavitelj predložiti sprejet program
povezovanja, ki mora vsebovati:

– cilje,
– pričakovane učinke,
– razpoložljive vire,
– povzetek usmeritev poslovnega na-

črta posameznega podjetja, ki argumenti-
ra potrebo po povezovanju, s ciljem ohra-
njanja in uvajanjem novih delovnih mest,

– predvidene aktivnosti s terminskim
planom,

– pričakovane rezultate in način mer-
jenja rezultatov (povečanje konkurenčno-
sti, višje dodane vrednosti, število ohrani-
tve in število novih delovnih mest),

– stroške programa in vire financira-
nja.

Program mora biti potrjen pri ustreznih
organih upravljanja podjetij, ki se povezu-
jejo.

5. Vloge, ki ne bodo sestavljene v skla-
du s pogoji iz tega razpisa, bodo zavrnje-
ne.

IV. Rok in način prijave na razpis
1. Javni razpis je odprt do izčrpanja

sredstev.
2. Vloge za ta javni razpis morajo biti

oddane v zaprti ovojnici s firmo in naslo-
vom prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj,
prijava na javni razpis - NDM 1998/99“.

3. Vloge z vso potrebno dokumentaci-
jo morajo biti poslane priporočeno po po-
šti ali morajo biti osebno oddane v vlo-
žišču Republiškega zavoda za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana. Vloga mo-
ra biti oddana v zaprti ovojnici s firmo in
naslovom družbe ter oznako “Ne odpiraj,
prijava na javni razpis - Prestrukturiranje
1998/99“.

4. Nepravilno označene vloge bo raz-
pisna komisija izločila iz nadaljnjega po-
stopka.

Prvo odpiranje vlog bo 5. oktobra
1998 in se bo nadaljevalo vsak prvi in

tretji torek v mesecu na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

Odpirale se bodo vse pravilno označe-
ne vloge, ki bodo prispele v vložišče Re-
publiškega zavoda za zaposlovanje do 12.
ure v petek pred datumom odpiranja po-
nudb iz prejšnjega odstavka.

V skladu z 2. točko 11. člena odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacij in
transferov iz sredstev proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) odpira-
nje vlog ne bo javno.

5. Prijavitelji bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
vlog.

6. Izbrani prijavitelj bo moral ob podpi-
su pogodbe o dodelitvi sredstev iz tega
razpisa v skladu z navodili predložiti in-
strumente zavarovanja plačila.

7. Obrazec 1 in obrazec 2 se pridobita
na pristojnih območnih enotah Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje, na recep-
ciji Ministrstva za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana na re-
cepciji Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem, Trg svobode 3, Maribor in na
internet straneh:

– ht tp://www.s igov.s i/mddsz/ in-
dex.htm

– http://www.ai.ijs.si/RZZ_doc/in-
dex.html

Kontaktne osebe za pridobitev informa-
cij v zvezi z javnim razpisom so: Boris Kuni-
lo in Franci Klužer (tel.: 061/ 178-34-50)
ter vodje programov aktivne politike zapo-
slovanja na območnih enotah Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Ob-6212
IBL, Inženiring biro, d.o.o., Ljubljana –

v likvidaciji, Železna cesta 18, Ljubljana,
objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb

1. za nakup 40% poslovnega deleža v
družbi Atos, Podjetje za avtomatizacijo
transportnih sistemov, d.o.o., Tržaška 2,
Ljubljana;

2. za nakup pisarniške in programske
opreme, ki se nahaja na lokaciji v Ljublja-
ni, Železna cesta 18;

3. za nakup delnic A-banke;
4. za odkup terjatev (terjatev do druž-

be IBL sistemi, terjatev iz naslova stano-
vanjskih kreditov ter nekaterih drugih ter-
jatev).

Družba IBL, Inženiring biro, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji, je v 100% lasti
Slovenske razvojne družbe.

Ponudbe za nakup poslovnih deležev,
delnic ter drugih sredstev, ki so predmet
razpisa, morajo biti poslane s priporoče-
no pošiljko na Slovensko razvojno druž-
bo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, najka-
sneje do 15. septembra 1998 do 10. ure,
in sicer v zapečatenih ovojnicah z oznako
“Projekt IBL, Inženiring biro, d.o.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji”.

Dodatne informacije lahko dobite izključ-
no na Slovenski razvojni družbi, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana, pri Mojci Lu-
kančič, telefon/telefaks 061/16-87-019,
061/16-87-062, 061/16-87-071.

IBL, Inženiring biro, d.o.o., Ljubljana
v likvidaciji

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-43
V okviru programa lastninskega preobli-

kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št.
LP-00528/1998-TJ z dne 20. 7. 1998,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

1. Firma: Hoja Predelava lesa, p.o.,
Ljubljana, Langusova 8.

Začasni sedež: Podpeč 53, Preserje.
Matična številka: 5038065.
2. Osnovne dejavnosti
Podjetje je razvrščeno v šifro dejavnosti

012322 in ima v svoji registraciji:
– praktično celotno paleto proizvodnje

lesa,
– montažo gradbenih in stavbnih ele-

mentov ter končnih lesenih izdelkov,
– prodajo na drobno,
– inženiring,
– ostale spremljajoče servisne dejav-

nosti.
3. Pravna oblika organiziranosti
Družbeno podjetje, nominirani kapital

podjetja je v celoti sestavljen iz družbenega
kapitala.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Odškodninski sklad,
– 20% Slovenska razvojna družba,
– 20% upravičenci iz naslova interne raz-

delitve,
– 40% upravičenci iz naslova notranjega

odkupa.
5. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
5.1. prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% družbenega kapitala, od tega:
– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Slovensko razvojno družbo,
5.2. interna razdelitev delnic do vseh

možni – 20%,
5.3. notranji odkup delnic do vseh mož-

nih – 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
30 dneh od objave tega poziva v časniku
Delo predložijo lastniške certifikate v zame-
no za delnice interne razdelitve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, bo
podjetje za preostanek po preteku 30 dnev-
nega roka iz prejšnjega odstavka naredilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
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Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 2925 Ob-6142
Na podlagi 454. člena zakona o gospo-

darskih družbah objavljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na Občinskem svetu ob-

čine Trbovlje kot izvrševalcu ustanoviteljskih
pravic dne 29. 6. 1998.

Osnovni kapital družbe se zmanjša iz ob-
stoječih 397,557.489,20 SIT na
178,594.000 SIT.

Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

JP Komunala Trbovlje

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V 2. seji skupščine delniške družbe SP
Polskava, stavbno pohištvo, d.d., objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 21. 8.
1998, Ob-5861 se v 3. točki pri Predlogu
sklepa v drugem stavku znesek pravilno gla-
si: Dobiček iz leta 1993 v višini 4,999.000
SIT se razporedi za izplačilo dividend...

Uredništvo

Ob-6138
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks

uprava in nadzorni svet skicujeta

4. skupščino
družbe Oniks, d.d., Jesenice, Spodnji

Plavž 6,
ki bo v sredo, 7. oktobra 1998 ob 11.

uri v prostorih sejne sobe družbe Oniks,
Jesenice, Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Tomaž Ramuš, za notarja
Nada Svetina, za preštevalki glasov in zapi-
snik Marina Gabrovšek in Jožica Klinar.

2. Obravnava letnega poročila družbe
Oniks, d.d., za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d.,
Jesenice za leto 1997 skupaj z revizijskim
poročilom.

3. Delitev čistega dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: čisti dobiček Oniks,

d.d., v višini 275,952.000 SIT se ne razdeli
in ostane kot nerazporejen dobiček poslov-
nega leta.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se razdeli:

slenih s pozivom za zamenjavo lastniških
certifikatov v 10 dneh po objavi. Preosta-
nek delnic do 20%, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju preneslo na
Slovensko razvojno družbo za namene od-
prodaje pooblaščenim investicijskim druž-
bam.

Če bo predloženih lastniških certifikatov
več, kot je razpoložljivih delnic, namenjenih
za interno razdelitev, se bodo presežni last-
niški certifikati uporabili za notranji odkup.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Prodajna
cena za delnico je 1.000 SIT.

6.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
30 dneh od objave tega poziva v časniku
Delo z vplačilom pristopijo k programu no-
tranjega odkupa.

Delnice, ki jih podjetje odkupi od Slo-
venske razvojne družbe v korist udeležen-
cev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo s presežnimi lastninskimi certifi-
kati iz interne razdelitve, so navadne delni-
ce prve emisije z oznako B, delnice, ki se
kupujejo z gotovino, pa so navadne delni-
ce z oznako C. Delnice imajo nominalno
vrednost 1.000 SIT. Prodajna cena za del-
nico je ob upoštevanju 50% popusta 500
SIT in se za vplačilo v gotovini revalorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva odkupa od Slovenske raz-
vojne družbe.

7. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vpisovali in
vplačevali v prostorih Podpeč 53, (upravna
stavba Hoja Galanterija Podpeč, d.d.) v 30
dnevnem prekluzivnem roku od dne objave
tega poziva v časniku Delo, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

V gotovini bodo upravičenci delnice vpla-
čevali na poseben privatizacijski podračun
podjetja, št. 50106-698-000-0027424,
Hoja Predelava, p.o. – privatizacija.

8. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 10. do 12. ure pri Veri Krašovec,
tel. 061/631-521.

Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objav-
ljenega programa preoblikovanja kršene nje-
gove na zakonu temelječe pravice oziroma
pravna korist ter se postopka agencije ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja vars-
tvo svojih pravic v 15 dneh od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade Republike Slo-
venije v Ljubljani.

Iz teksta zgoraj navedenega pravnega
pouka je razvidno, da se javna objava pro-
grama hkrati šteje kot vročanje z javnim naz-
nanilom v smislu 94. člena zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86).

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Hoja Predelava lesa, p.o., Ljubljana

– za izplačilo dividend – 10,38% –
21,472.900 SIT,

– za udeležbo na dobičku upravi –
1,46% – 3,026.723,50 SIT,

– za udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta – 0,73% – 1,500.000 SIT,

– ostanek nerazporejenega dobička l.
1996 – 87,43% – 180,769.176 SIT,

Skupaj nerazporejeni dobiček l. 1996 –
100% – 206,768.799,50 SIT.

– izplačilo dividend (50 SIT bruto na del-
nico) v 21,472.900 SIT,

– nagrada upravi kot udeležba na dobič-
ku iz naslova nerazporejenega dobička pre-
teklih let znaša:

  – v obliki opcij, izraženih v skupnem
številu 3283 navadnih imenskih delnic, izra-
čunanih po povprečni nabavni ceni s pripa-
dajočo revalorizacijo do dne 30. 6. 1998 v
višini 737,50 SIT/delnico iz lastnih delnic;
izvršitev opcije je v roku 30 dni po izteku
mandata;

  – in v denarju v skupnem znesku
605.510 SIT,

– nagrada nadzornemu svetu kot ude-
ležba na dobičku iz naslova nerazporejene-
ga dobička preteklih let znaša:

  – v obliki opcij, izraženih v skupnem
številu 1356 navadnih imenskih delnic, izra-
čunanih po povprečni nabavni ceni s pripa-
dajočo revalorizacijo do dne 30. 6. 1998 v
višini 737,50 SIT/delnico iz lastnih delnic;
izvršitev opcije je v roku 30 dni po izteku
mandata,

  – in v denarju v skupnem znesku
499.950 SIT.

Dividende in nagrade se izplačajo v 30
dneh od dneva skupščine, po stanju del-
niške knjige na dan izplačila.

4. Sprememba – dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: v statutu družbe Oniks,

d.d., se v 2. točki dopolni dejavnost po
klasifikaciji:

92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
92.712 Dejavnost igralnic.
5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo P & S za pregled poslovanja
družbe Oniks, d.d., njenih odvisnih družb
ter konsolidirane bilance za leto 1998.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Oniks, d.d., Jesenice, v sobi št. 5,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen če ne bodo v nasprotju
z določili drugega in tretjega odstavka 288.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da zaradi predhodnih or-
ganizacijskih in tehničnih priprav skupščine
upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udelež-
bo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
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pooblaščencev oziroma zastopnikov ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen v 4. točki
dnevnega reda, ko je za sprejetje potrebna
3/4 večina oddanih glasov.

Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks, d.d., Jesenice
uprava družbe

Št. 1524 Ob-6174
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe sklicujemo

3. skupščino
KIV, d.d., Vransko 66, Vransko,

ki bo dne 15. 10. 1998, ob 13. uri, na
sedežu podjetja na Vranskem, Vransko 66,
pisarna direktorja družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1997 s predlogom delitve dobička.
3. Sprejem poročila revizorjev za leto

1997.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1998.
Direktor družbe, kot uprava, predlaga k

posameznim točkam dnevnega reda nasled-
nje sklepe:

Sklep k 1. točki: direktor družbe otvori
skupščino in ugotovi sklepčnost.

Sklep k 2. točki:
a) Po predlogu uprave in po pozitivnem

mnenju nadzornega sveta sprejme skupšči-
na letno poročilo za leto 1997.

b) Čisti dobiček iz leta 1997 se razpore-
di po predlogu uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

Sklep k 3. točki: sprejme se revizorsko
poročilo za leto 1997.

Sklep k 4. točki: za revizorja se imenuje
po nadzornem svetu in upravi predlagana
revizijska družba.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, Vransko 66, vse
delovne dni, od 10. do 12. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen
pri upravi v roku 7 dni po objavi tega vabi-
la.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini.

Vsaka glasovalna delnica daje delničarju
1 glas.

Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov.

Glasuje se osebno, oziroma po poob-
laščencu ali zasotpniku.

Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, oziroma zanj njegov poob-
laščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
prijavil svojo udeležbo na skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo
mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
in naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Vsa predložena poobla-
stila so do konca skupščine družbe na vpo-
gled pri notarju.

Kolikor pooblaščenec delničarja ni ude-
leženec notranjega odkupa, mora biti poob-
lastilo overjeno po notarju.

V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru eno uro pozneje.

Na ponovljenem zasedanju bo skupšči-
na družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

KIV Vransko, d.d.,
direktor

Št. 418 Ob-6175

Uprava in predsednik nadzornega sveta
družbe AGRAFA gradbena operativa Krško,
d.d., na podlagi 37. člena statuta družbe
sklicuje

1. izredno skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 23. 10. 1998 ob 10. uri
na sedežu družbe Cesta krških žrtev 134c v
Krškem ter predlaga naslednji dnevni red in
sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja ter obrav-
nava in ugotavljanje sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov, notarja in za-
pisnikarja. Na podlagi poročila preštevalcev
glasov predsednik skupščine ugotovi
sklepčnost skupščine.

3. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1997.

Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-
ročilo za leto 1997 v predlagani obliki.

4. Poročilo uprave o trenutnem stanju
družbe.

Predlog sklepov: sprejme se poročilo
uprave o trenutnem stanju družbe, kjer se
zahteva takojšnja analiza nastale situacije
ter ukrepi, kar je že zahteva N.O. družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se v skladu z 12. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki upravi do-
stavijo izjavo o udeležbi na skupščini najka-
sneje 10 dni pred skupščino ter so tedaj
vpisani v delniško knjigo.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe razlaga
ter druge informacije so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu družbe vsak delovnik od 11.
do 14. ure.

Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravi delniške
družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala ponovna skupšči-
na v roku 15 dni.

AGRAFA, gradbena operativa, d.d.,
Krško

Ob-6181
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Tri-

so, proizvodnja šolske in pisarniške opre-
me, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z do-
ločbami 283. člena zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

2. sejo skupščine
TRISO, d.d.,

ki bo v četrtek, 8. 10. 1998 ob 15. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja in dveh preštevalcev
glasov. Ugotovi se sklepčnost delničarjev in
zastopanega osnovnega kapitala.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave za leto 1997.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1993.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o pokrivanju izgube iz leta 1993.

4. Določitev sejnin za predsednika in čla-
na nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o določitvi sejnin za predsednika in
člana nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o imenovanju revizorja delniške druž-
be za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 1998.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno, s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe od 12.
do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
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mih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TRISO, proizvodnja šolske in pisarniške

opreme, d.d.,
uprava

Ob-6182
Na podlagi 71. člena statuta družbe

Igmat, inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Slovenčeva 22, Ljubljana, začasna uprava
sklicuje

1. skupščino delničarjev družbe
Igmat d.d., Ljubljana

ki bo v torek, 6. 10. 1998, ob 16. uri v
prostorih Gradbenega centra, Dimičeva 9,
Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-

volitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju.

3. Poročilo o poslovanju za obdobje od
1993 do 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za obdobje od 1993 do
1996.

4. Letno poročilo za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za poslovno leto 1997.
5. Razdelitev čistega dobička za obdob-

je 1993 - 1997.
Predlog sklepa: nerazdeljeni revalorizi-

rani čisti dobiček za obdobje 1993 - 1997
ostane nerazdeljen.

6. Spremembe članstva v nadzornem
svetu.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
člana nadzornega sveta Dragico Ivanovič Ci-
bic in Bojana Kneza.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
35.000 SIT za predsednika in 25.000 SIT
za člana nadzornega sveta. Sejnina se letno
valorizira z indeksom rasti življenskih
stroškov.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora upra-
va družbe prejeti najkasneje do petka,
2. 10. 1998. Pooblaščenci morajo prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležence prosimo, da pridejo na za-
sedanje skupščine vsaj pol ure pred začet-
kom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-

ca skupščine, priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 17. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Igmat d.d.
začasna uprava

Št. 8568 Ob-6257
Na podlagi 6.4 člena statuta delniške

družbe sklicujem

tretje zasedanje skupščine
delniške družbe Iskra Vzdrževanje, d.d.,

Kranj, Savska loka 4,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v

Kranju, Savska loka 4, v četrtek, 8. oktobra
1998 ob 12. uri.

Dnevni red:
1.
a) Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
b) Konstituiranje skupščine:
Izvolitev predsednika, zapisnikarja in no-

tarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, dva preštevalca gla-
sov in notar po predlogu uprave.

2. Obravnava poročila uprave o poslov-
nih rezultatih za leto 1997 in poročila o
revidiranju računovodskih izkazov družbe za
leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poročilo za leto 1997.

3. Delitev dobička za leto 1997.
Sprejme se predlog o delitvi dobička za

leto 1997 in delitev dela nerazporejenega
dobička iz preteklih let po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

Za razdelitev v obliki dividend se nameni
12,508.730 SIT dobička iz preteklih let.

Ostali dobiček 18,203.006,46 SIT pa
ostane nerazporejen.

4. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane

spremembe statuta delniške družbe, ki jih
je predhodno potrdil tudi nadzorni svet.

5. Imenovanje revizijske hiše za revizijo
poslovanja v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
izvedbo revizije poslovanja v letu 1998 ime-
nuje revizijsko družbo Plus Revizija, d.o.o.,
Bežigrad 1, Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je

zainteresiranim delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kranju, Savska loka 4, v
tajništvu, vsak delovni dan od 7. do 16.
septembra 1998, med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani na sedež druž-
be.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom, oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na skupščini, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v skupščinske prostore, ko podpiše-
jo tudi seznam prisotnih udeležencev. Poob-
lastilo mora biti pisno.

Skupščinski prostor bo odprt eno uro
pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 8. 10. 1998 ob 13. uri, v istih
prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
direktor

Ob-6258
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be Inntal, Tovarna montažnih hiš, d.d., Pe-
trovče, direktor družbe sklicuje

7. redno skupščino družbe,

ki bo 8. 10. 1998 ob 12. uri, v prostorih
družbe na upravi podjetja v Petrovčah.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine, zapi-
snikar in notar.

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1997 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju za leto 1997 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička po
zaključnem računu za leto 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček v znesku
24,543.973,39 SIT ostane nerazporejen.

4. Predlog poslovne usmeritve za leto
1998.

Predlog sklepa: potrdi se poslovna us-
meritev za leto 1998.

5. Določitev revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja delniške
družbe za leto 1998 se imenuje RFR-Ernst
& Young Ljubljana, Blanka Jeraša.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Inntal, d.d., Petrovče

direktor

Ob-6291
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana in 11.
člena poslovnika o delu skupščine, vabim
delničarje na

sejo skupščine
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 7. oktobra 1998 ob 18.

uri, v dvorani SOP Novoline, Litijska cesta
51, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja delniške družbe se izvolijo delovni
organi skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe Avtohiša
Claas, d.d., Ljubljana, za leto 1997.
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Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme letno poročilo o poslovanju
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljub-
ljana, v letu 1997.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme sklep o delitvi dobička, ki je
ugotovljen v računovodskih izkazih za po-
slovno leto 1997.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se za revizorja za leto 1998 imenu-
je družba P & S revizija, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je od skli-

ca dalje na vpogled vsem delničarjem in nji-
hovim pooblaščencem na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje v
ponedeljek, 5. 10. 1998 do 14. ure, na
sedežu družbe, osebno ali preko svojega
pooblaščenca prijavili svojo udeležbo na
skupščini.

Delničarje prosim, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim sklepom, o ka-
terih naj bi odločala skupščina, pošljejo
upravi – direktorju družbe, najkasneje v ro-
ku 7 dni od objave sklica skupščine v Urad-
nem listu RS.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 19.30, v dvo-
rani SOP Novoline, Litijska c. 51, Ljubljana.
V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
direktor

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-6140
Ime javnega glasila: Studio Signal.
Izdajatelj: Skyline d.o.o., Ljubljana.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Podjetje in sedež pravne osebe, ki ima v

lasti več kot 10% kapitala: Skyline, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 140, Ljubljana.

Odgovorni urednik: Milena Prosen.

Ob-6141
Ime javnega glasila: RKM Radio Karba

– trgovina in storitve d.o.o.
Ime izdajatelja: RKM Radio Karba, Pre-

žihova 21, Maribor.
Viri financiranja: trženje komercialnih og-

lasov.
Lastništvo: 100% lastnik Radio RKM, di-

rektor Danilo Karba.

Razne objave

Popravek

V zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin, podjetje GIM d.o.o., Maribor,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, se v drugem odstavku 2.
točke žiro račun podjetja pravilno glasi:
51800-601-53888.

Uredništvo

Ob-6137
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega

sodišča v Kopru, opr. št. St 14/96, z dne
11. 8. 1998, stečajni upravitelj dolžnika Ni-
vo-Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju, Jadran-
ska c. 86/a, Ankaran, objavlja

prodajo hotela Biser v Ankaranu
z zbiranjem pisnih ponudb

Predmet prodaje je:
1. Prazen hotel Biser, (3 restavracije,

aperitiv bar, nočni klub, 6 apartmajev, 19
sob, pomožni prostori), ki ima 2151 m2 ko-
ristne površine.

2. Solastninski delež na parcelah
št. 882/2, 884/5 in 885/2, vl. št. 500
k.o. Oltra, ki je 8574/10000 od skupne
izmere parcel 1889 m2 in je v Načrtu etaž-

Organ upravljanja in nadzornega sveta:
Danilo Karba.

Št. 39/98 Ob-6190
Radio Sraka Novo mesto, Valantiče-

vo 17, objavlja naslednje podatke:
1. Viri financiranja: ekonomsko-propa-

gandna sporočila.
2. 100% kapitala v lasti ustanovitelja

družbe GPZ Sraka International, d.o.o., Va-
lantičevo 17, Novo mesto.

GPZ Sraka International, d.o.o., pa je v
lasti:

– 50% Drago Vovk, Valantičevo 17, No-
vo mesto,

– 50% Boža Vovk, Valantičevo 17, Novo
mesto.

3. Poslovodske posle opravlja direktor
Drago Vovk.

Ob-6247
Studio Proteus – lokalni informativ-

no-zabavni TV programi.
Sedež: Cesta v Staro vas 2, Postojna.
Vir financiranja: izključno trženje.
Direktor in glavni urednik: Ernest Zakari-

ja, Globočnikova 23, Postojna.
Firma: Studio Proteus, d.o.o.

Ob-6254
Ime javnega glasila: VTV – Vaša televi-

zija.
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Velenje.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja

podjetja in subvencij lokalnih skupnosti.
Podjetje in sedež, ki ima v lasti več kot

10% kapitala: VTV Studio, Stantetova 2, Ve-
lenje.

Odgovorni urednik: Rajko Djordjevič.

nih lastnikov št. 18/97 označen z zeleno
barvo.

3. Solastninski delež na skupnem pro-
storu, ki je 8574/10000 od skupne izmere
62,40 m2 in je v Načrtu etažnih lastnikov
št. 18/97 označen z rdečo barvo.

Načrt etažnih lastnikov je na ogled pri
stečajnem upravitelju.

Nepremičnina je obremenjena s hipote-
kami, ki se po plačilu kupnine in na podlagi
listine stečajnega senata izbrišejo iz zem-
ljiške knjige.

4. Kompletna notranja oprema, stroji in
instalacije, kar je razvidno iz spiska premič-
nin hotela Bister, ki je na ogled pri stečaj-
nem upravitelju.

5. Najnižja prodajna cena znaša
430,000.000 SIT, od tega predstavlja vred-
nost stavbe 339,442.000 SIT oziroma
78,94% najnižje prodajne cene, vrednost
zemljišča 11,524.000 SIT, oziroma 2,68%
najnižje prodajne cene in vrednost premič-
nin 79,034.000 SIT, oziroma 18,38% naj-
nižje prodajne cene.

6. Prodajali bomo po načelu “videno
kupljeno”.

7. Potencialne ponudnike opozarjamo,
da predmet prodaje ni celotni kompleks ho-
tela Biser, saj je iz njega izvzeto:

a) parcele št. 881/3, 881/4, 881/5,
1313/2, vse k.o. Oltra, ki so zemljiškok-
njižna last Mestne občine Koper, v naravi
pa funkcionalno zemljišče ob hotelu. Po
sklepu županje, z dne 11. 12. 1997, je
Mestna občina Koper pripravljena s kup-
cem skleniti najemno pogodbo za nedolo-
čen čas, do odkupa zemljišča, in sicer za
mesečno najemnino 39.593 SIT;

b) stanovanjski del zgradbe hotela Biser.
Predmeti, navedeni pod b) in c) so pred-

met pravde za izločitev iz stečajne mase, ki
se vodi pod opr. št. P 527/97 Okrožnega
sodišča v Kopru. Pravna razmerja med
stranko, ki izloča stvari iz stečajne mase in
Nivo Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju niso
pravno urejena (služnostne pravice, vzajem-
na razmerja, ipd.).

c) zunanja ureditev, ki služi temu stano-
vanju, in sicer zunanji kamniti zidovi ter ve-
necianski tlak na ploščadi za parkiranje in
pred garažo.

8. Izbrani ponudnik bo imel po pogodbi
predskupno pravico za nepremičnine, ki so
predmet navedene pravde, pod pogojem,
da jih izločitveni upnik ne uspe s pravno-
močno sodbo izločiti iz stečajne mase.

Pogoji zbiranja ponudb
Ponudbe na podlagi razpisa lahko poš-

ljejo fizične osebe, ki predložijo potrdilo o
slovenskem državljanstvu in pravne osebe,
ki so registrirane in imajo sedež v Republiki
Sloveniji, priporočeno v zaprti ovojnici, na
naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Gospo-
darski oddelek, Ferrarska c. 9, 6000 Ko-
per, z oznako “Ponudba za hotel Biser – Ne
odpiraj”.

Rok za odpiranje ponudb je do vključno
23. 9. 1998. Vsak ponudnik mora pred za-
ključenim rokom za oddajo ponudbe položi-
ti varščino v višini 10% od najnižje prodajne
cene na žiro račun stečajnega dolžnika
št. 51400-690-6453764537, Nivo Bis,
d.o.o., Ankaran, v stečaju, z oznako “varšči-
na NIVO BIS St 14/96”. Plačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v kup-
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nino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5
dneh.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, ponujeni znesek, plačilne pogoje,
potrdilo o slovenskem državljanstvu za fizič-
no osebo oziroma originalni izpisek iz sod-
nega registra, s katerim pravna oseba izka-
že sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o
plačilu varščine.

Odpiranje pisnih ponudb bo 29. 9. 1998
na Okrožnem sodišču v Kopru ob 10. uri, v
sejni sobi št. 325/III.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju ponudb. Izbran bo tisti ponudnik, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupni-
ne. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe.

Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o
nakupu v 10 dneh po prejemu obvestila in
plačati kupnino v skladu s pogodbenim plačil-
nim rokom, sicer bo prodajna pogodba razve-
ljavljena, vplačana varščina pa zadržana.

Izročitev nepremičnine in premičnin ter
prenos lastništva se opravi po celotnem pla-
čilu kupnine in stroškov.

Prometni davek in ostale stroške nakupa
plača kupec.

Za vse druge informacije in možnost og-
leda hotela, ki je predmet prodaje, pokličite
stečajnega upravitelja na tel. 066/284-625
ali 066/648-436.

Nivo Bis, d.o.o., Ankaran
v stečaju

Ob-6263
Agromerkur, d.o.o., Industrijska 8, 9000

Murska Sobota, objavlja

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1.1. Delno stavbno zazidano zemljišče

parc. št. 1481 in 1482 k.o. Cankova, vpi-
sano v vl. št. 182 iste k.o., dvorišče s po-
vršino 7919 m2 in gospodarsko poslopje s
površino 553 m2, v naravi perutninski hlev s
pripadajočim dvoriščem na Cankovi.

Izklicna cena – skupaj: 11,602.420 SIT.
1.2. Delno kmetijsko in delno stavbno

zazidano zemljišče parc. št. 3158, travnik s
površino 4702 m2 in gospodarsko poslopje
s površino 160 m2 in parc. št. 3159, gos-
podarsko poslopje s površino 418 m2 in
dvorišče s površino 1852 m2, oboje k.o.
Dolina, vpisano v vl. št. 1230 iste k.o., v
naravi perutninski hlev s pripadajočim dvo-
riščem v Pince–Marof.

Izklicna cena – skupaj 1,170.000 SIT.
1.3. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 513 k.o. Puževci, vpisano v vl.
št. 90 iste k.o., poslovna stavba s površino
410 m2 in dvorišče s površino 1173 m2, v
naravi perutninski hlev s pripadajočim dvo-
riščem v Puževcih.

Izklicna cena – 2,520.000 SIT.
1.4. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št.6763 k.o. Šalovci, vpisano v vl.
št. 701 iste k.o., dvorišče s površino 1682
m2 in zgradba s površino 966 m2, v naravi
perutninski hlev s pripadajočim zemljiščem
v Šalovcih.

Izklicna cena – 6,150.000 SIT.
1.5. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 3442 k.o. Hodoš, vpisano v vl.

št. 300 iste k.o., dvorišče s površino 3967
m2 in zgradba s površino 788 m2, v naravi
perutninski hlev s pripadajočim zemljiščem
na Hodošu.

Izklicna cena – 8,330.000 SIT.
1.6. Delno zazidano stavbno in kmetij-

sko zemljišče parc. št. 1146/3 k.o. Fokov-
ci, vpisano v vl. št. 366 iste k.o., stavba
(hlevi) s površino 826 m2, dvor s površino
500 m2 in travnik s površino 742 m2, v
naravi perutninski hlev s pripadajočim zem-
ljiščem v Fokovcih.

Izklicna cena – 3,470.000 SIT.
1.7. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 1752 k.o. Krog, vpisano v vl.
št. 494 iste k.o., gospodarsko poslopje s
površino 968 m2 in dvoriščem s površino
4790 m2, v naravi pertuninski hlev v Krogu.

Izklicna cena – 10,950.000 SIT.
1.8. Delno zazidalno stavbno in kmetij-

sko zemljišče parc. št. 942/2, pašnik s po-
vršino 409 m2 in parc. št. 941, stavba s
površino 892 m2 in dvorišče s površino
1185 m2, oboje k. o. Dokležovje, vpisano v
vl. št. 563 iste k. o., v naravi perutninski
hlev v Dokležovju.

Izklicna cena – skupaj 9,870.000 SIT.
1.9. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 548 k. o. Strukovci, vpisano v vl.
št. 82 iste k. o., gospodarsko poslopje s
površino 542 m2 in dvorišče s površino 742
m2, v naravi perutninski hlev v Strukovcih.

Izklicna cena – 5,720.000 SIT.
1.10. Delno zazidano stavbno in kmetij-

sko zemljišče parc. št. 157, hiša št. 34 z
gospodarskim poslopjem s površino 138
m2, dvorom s površino 500 m2 in travnikom
s površino 109 m2, parc. št. 158 in 171,
oboje travnik s skupno površino 6068 m2,
vse k.o. Ratkovci, vpisano v vl. št. 129 iste
k.o., v naravi perutninski hlev s pripadajoči-
mi objekti in zemljiščem v Ratkovcih.

Izklicna cena – skupaj 3,800.000 SIT.
1.11. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 1714 k.o. Pečarovci, vpisano v vl.
št. 317 iste k.o., hiša št. 4 z gospodarskim
poslopjem s površino 350 m2 in dvor s po-
vršino 394 m2, v naravi stanovanjska hiša s
perutninskim hlevom in pripadajočim dvori-
ščem.

Izklicna cena – 1,180.000 SIT.
1.12. Delno zazidano stavbno zemljišče

parc. št. 1656/2 k.o. Trnje, vpisano v vl.
št. 804 iste k.o., stavba s površino 366 m2

in dvorišče s površino 820 m2, v naravi pe-
rutninski hlev s pripadajočim dvoriščem v
Trnju.

Izklicna cena – 5,940.000 SIT.
2. Javna dražba za vse nepremičnine bo

v četrtek, 24. 9. 1998 ob 10. uri, na sede-
žu družbe v Murski Soboti, Industrijska 8, v
stavbi klavnice, sejna soba v I. nadstropju.

3. Najemniki vseh nepremičnin, s kateri-
mi so sklenjene veljavne pogodbe o naje-
mu, imajo prednostno pravico do nakupa.

4. Na dražbi lahko sodelujejo vse prav-
ne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki morajo pred pričetkom dražbe predložiti
overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra
in vse fizične osebe, ki morajo biti državljani
Republike Slovenije, kar morajo pred pri-
četkom javne dražbe dokazati z ustreznim
potrdilom.

5. Izklicne cene se dvigujejo po 10.000
SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora

celotno kupnino plačati hkrati s sklenitvijo
pogodbe. Vse nepremičnine so naprodaj
po načelu videno-kupljeno.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, ki mora biti vplača-
na najkasneje dva dni pred pričetkom javne
dražbe na žiro račun Agromerkurja, d.o.o.,
št. 51900-601-12755 pri APP Murska So-
bota. Dražitelji morajo plačilo varščine do-
kazati pred pričetkom javne dražbe s pred-
ložitvijo potrjenega naloga o plačilu oziroma
položnice o vplačani varščini.

7. V primeru uspeha na dražbi se draži-
telju vplačana varščina vračuna v kupnino,
dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa se vrne
brez obresti v roku 8 dni po dražbi.

8. Kupoprodajne pogodbe z izbranimi
kupci bodo sklenjene v roku 5 dni po koča-
ni javni dražbi. Če pogodba ne bo sklenjena
v tem roku iz razlogov na strani kupca, se
vplačana varščina ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi v primeru, če
se dražbe udeleži le en ponudnik, ki pravo-
časno vplača varščino.

10. Davek na promet nepremičnin,
stroške sestave pogodbe ter njene overitve
in zemljiškoknjižnega prepisa nosi kupec.

11. Informacije o javni dražbi ter dogo-
vor o morebitnem ogledu so možne vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na sedežu
podjetja. Kontaktna oseba je Jože Horvat,
tel. 069/32-310.

Agromerkur, d.o.o., Murska Sobota

Ob-6183
Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE Po-

stojna, Cankarjeva 3, Postojna, preklicuje
zelene karte: ZK št. 354958, ZK št.
354959, ZK št. 354960, ZK št. 309784.

Ob-6287
Adriacommerce “L SPORT”, d.o.o., Ce-

lovška 268, Ljubljana, preklicuje štampiljko
z vsebino: ADRIACOMMERCE “L SPORT”,
d.o.o., Celovška 268, 1000 LJUBLJANA.

Ob-6288
SVIZ GŠ Franc Šturm, Celovška 98,

Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle
oblike premera 33 mm z naslednjo vsebi-
no: Sindikat vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije (je napisano ob zunanjem
robu žiga), sredi žiga je znak SVIZ: spodaj
pa ime šole: ŠIŠKA – BEŽIGRAD LJUB-
LJANA.

Št. 10/1880 Ob-6289
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper,

Vojkovo nabrežje 32, Koper, preklicuje li-
cenco za opravljanje prevoza oseb v cest-
nem prometu za avtobus reg. št. KP
23-11A, ki jo je 17. 11. 1997 izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije.

Avto servis Strašek, d.o.o., Krtince 15,
Podplat, preklicuje potrdilo o homologaciji,
št. šasije VF18BOAOF18276570. g-61361

Avtotehna Vis, Celovška 228, Ljubljana,
preklicuje carinsko deklaracijo, št.
K4-47541 z dne 17. 8. 1998 za vozilo Opel
Astra-G 66 kW, 1389 ccm, št. šasije
WOLOTGF48W5217527. s-61412

Gomilšek Janez, Kletova 39, Ptuj, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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045820/1041/00-52/19952 z dne 6. 3.
1995. g-61348

Kabasni Destan zidarstvo, Kolaričeva 2,
Koper, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-207 in odločbo št. 313-191/94
z dne 12. 4. 1994. g-61363

Perič Bogdan-avtoprevozništvo, Donova ce-
sta 7, Medvode, preklicuje odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 033492/1933/00-37/1995 z
dne 6. 3. 1995. s-61378

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6, Ljub-
ljana, preklicuje homologacijo, št. A1025566,
št. šasije VSSZZZ6KZWR141329, izdana
21. 8. 1998. s-61068

Šikonja Sonja, Grajska 27, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
05-0098/96. g-61024

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Adamič Jože, Novi dom 33A, Trbovlje,
potni list št. AA 119577. g-61344

Adamič Tessa, Novi dom 33a, Trbovlje,
potni list št. BA 598398. g-61343

Alitović Rade, Cesta dveh cesarjev
108/e, Ljubljana, potni list št. BA 736451.
s-61406

Ambrožič Marta, Trg republike 3, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 109631.
g-61020

Avbar Zlatko, Am Schanzl 3, 85101 Len-
ting, potni list št. AA 807905. g-61423

Bezjak Matjaž, Mariborska c. 35 B, Dra-
vograd, potni list št. BA 713219. p-61085

Blaževič Valter, Triban 30, Koper, potni
list št. BA 624215. p-61074

Božič Marjan, Gornje Pijavško 15,
Krško, potni list št. AA 477430. p-61055

Bodiroža Sebastijan, Britof 19, Kranj,
potni list št. BA 609262. g-61339

Boškovič Nejc, Ul. Ivanke Ferjančič 10,
Idrija, potni list št. BA 427889. p-61058

Cerar Ciril, Bukovčeva c. 6, Radomlje,
potni list št. AA 67690. s-61065

Cerar Črt, Bukovčeva 6, Radomlje, pot-
ni list št. BA 612618. s-61066

Cocetta Robert, Ul. IX. korpusa 4, Piran,
potni list št. BA 402625. g-61021

Curkman Siniša, Dravinjski vrh 5 c, Vi-
dem pri Ptuju, potni list št. AA 988023.
g-61347

Cvjetković Mirela, Mojstrska ul. 2, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 412393.
p-61064

Ćebokli Nina, Škofjeloška cesta 1, Kranj,
potni list št. AA 796870. s-61389

Ćosić Dalibor, Brodarska ul. 8, Litija,
potni list št. BA 685923. s-61432

Čadež Janez, Sp. Pirniče 20 a, Medvo-
de, potni list št. AA 49027. s-61443

Čorokalo Goran, Avčinova 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 677676. s-61217

Čorokalo Gregor, Avčinova 10, Ljublja-
na, potni list št. BA 443023. s-61395

Čorokalo Stanka, Avčinova 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 677675. s-61394

Delić Damir, Vorančeva 13, Novo me-
sto, potni list št. BA 311475. p-61080

Fabčič Natalija, Hrašče 3, Podnanos,
potni list št. BA 830744. g-61437

Fajdiga Mitja, Štorje 27 A, Sežana, potni
list št. BA 568909. s-61245

Ferme Bogdan, Dečkova cesta 56, Ce-
lje, potni list št. BA 683986, izdala UE Ce-
lje. p-6104

Fortič Dušan, Cesta na Markovec 61,
Koper, potni list št. Aa 204233. p-61004

Franc Boris, Kovačevci 3, Grad, potni
list št. BA 166835. p-61089

Furlanič Mirela, Tartinijeva 20, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 55828.
p-61059

Fučka Matej, Na cesti 23 A, Ajdovščina,
potni list št. BA 734444. g-61162

Galib Žerić, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
potni list št. AA 674653. s-61145

Gjaka Besnik, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 708103. s-61257

Grad Jozefina, Dragomelj 130, Domža-
le, potni list št. BA 527507. s-61441

Grad Miroslav, Dragomelj 130, Domža-
le, potni list št. BA 328364. s-61442

Grasch Zdenka, Jadranska 2, Ljubljana,
potni list št. BA 377931. s-61233

Grešovnik Franc, Trg 10, Prevalje, potni
list št. AA 840670. p-61076

Grešovnik Marija, Trg 10, Prevalje, potni
list št. AA 740123. p-61077

Grešovnik Primož, Trg 10, Prevalje, pot-
ni list št. AA 841224. p-61075

Hladnik Ignac, Krnica 49 A, Radovljica,
potni list št. AA 89674. g-61153

Hodjaj Djemali, Lapajnetova 27, Idrija,
osebno izkaznico, št. 36224. p-61032

Hostnik Ivan, Jezero 83, Preserje, oseb-
no izkaznico. s-61373

Hostnik Tatjana, Jezero 83, Preserje,
potni list št. BA 110845. s-61374

Hrašovec Drago, Hrašče 78, Postojna,
potni list št. BA 815805. p-61101

Hudopisk Dominik, Gozdna pot 21, Slo-
venj Gradec, potni list št. BA 742356. g-61346

Intihar Andrej, Linhartova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 50108. s-61043

Ivič Dejan, Beblerjev trg 9, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 164884. s-61003

Jaunig Klemen, Mariborska c. 90, Lo-
vrenc/Pohorje, potni list št. AA 383958.
p-61098

Južnik Mojca, Kresnice 100, Kresnice,
potni list št. BA 272800. s-61229

Kaltok Besim, Cesta dveh cesarjev
106/7, Ljubljana, potni list št. BA 289687.
s-61434

Kamenik David, Legen 23, Šmartno,
osebno izkaznico. g-61168

Kapelj Bill, Dražgoška 9, Ljubljana, potni
list št. BA 736579. s-61354

Kapelj Boris, Dražgoška 9, Ljubljana,
potni list št. BA 45501. s-61353

Kapelj Karmen, Dražgoška 9, Ljubljana,
potni list št. AA 974187. s-61352

Kapić Elvis, Otto Wels STR. 16, 51379
Leverkusen, potni list št. AA 263916.
p-61011

Katič Aleš, Bratovševa ploščad 20, Ljub-
ljana, potni list št. BA 248543. s-61054

Kavčič Oblak Martina, Lučine 43, Gore-
nja vas, potni list št. BA 423060. s-61059

Kitanovski Jana, Milčinskega ulica 14,
Celje, potni list št. BA 240561. p-61043

Kmetič Tadeja, Kmetičeva ul. 8, Trzin,
potni list št. BA 87016. s-61067

Kodelja Alenka, Lokavec 11, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 721990. g-61154

Kodrič Dragotin Franjo, Berčičeva 9 a,
Ljubljana, potni list št. AA 225287, izdala
UE Ljubljana. s-61291

Kodrič Terezija, Berčičeva 9 a, Ljublja-
na, potni list št. AA 320137, izdala UE Ljub-
ljana. s-61292

Komac Branko, Soča 4, Soča, potni list
št. BA 804951. p-61005

Komac Branko, Soča 32, Soča, osebno
izkaznico. p-61078

Korpič Stanislav, Šulinci 14, Petrovci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 1967.
p-61034

Kovačič Alojz, Mota 27, Ljutomer, potni
list št. AA 6344122. p-61083

Kovačič Danica, Mota 27, Ljutomer, pot-
ni list št. AA 634712. p-61084

Kozol Danijela, Zgornje Hoče 38 A, Ho-
če, potni list št. BA 787552. p-61057

Kozol Jovita, Zgornje Hoče 38, Hoče,
potni list št. AA 650074. p-61038

Koštomaj Kristjan, Ljubljanska c. 28 A,
Celje, potni list št. BA 595939. p-61039

Krajnc Avgust, Radoslavci 13 A, Ljuto-
mer, potni list št. AA 51062. p-61054

Krajnc Bogomil, Prešernova 32, Gornja
Radgona, potni list št. AA 321405. p-61107

Krisper Vlaho, Ul. bratov Učakar 60,
Ljubljana, potni list št. BA 586904. s-61418

Krševan Benjamin, Preserje 43, Branik,
maloobmejno prepustnico, št. AI 80304.
g-61163

Krševan Benjamin, Preserje 43, Branik,
potni list št. BA 568405. g-61164

Kunstelj Eva, Cesta Andreja Bitenca
176, Ljubljana, potni list št. BA 853045.
s-61174

Kure Andrej, Grm pri Podzemlju 8/a,
Gradac, potni list št. BA 694882. g-61016

Lenaršič Magdalena, Podpeška 172,
Notranje Gorice, potni list št. AA 59261.
s-61146

Lovšin Ferdo, Mestni log II/5, Kočevje,
potni list št. AA 862858. s-61084

Majce Igor, Nusdorferjeva 17, Ljubljana,
potni list št. BA 332404. s-61114

Markovič Katarina, Cesta 27. aprila 51,
Ljubljana, potni list št. BA 262092, izdala
UE Ljubljana. s-61140

Mautinger Milan, Oparje selo 14 B, Mi-
ren, potni list št. AA 11467. g-61431

Memedali Ramadan, Kranjčica 26/a,
Šentjur, potni list št. AA 84297. p-61012

Mesojedec Maja, Cesta na barju 21, Vrh-
nika, potni list št. AA 862182. s-61248

Mesojedec Matjaž, Cesta na Barju 21,
Vrhnika, potni list št. AA 017948. s-61247

Meze Gregor, Prešernova 7, Logatec,
potni list št. BA 175110.. s-61420

Miljević Zorica, Milčinskega ulica 14,
Celje, potni list št. BA 824387. p-61033
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Miljevič Veselka, Milčinskega ulica 14,
Celje, potni list št. BA 319639. p-61036

Miljevič Vlade, Milčinskega ulica 14, Ce-
lje, potni list št. AA 565987. p-61037

Milutin Dejan, Teharje 57, Celje, potni
list št. BA 452430. p-61040

Mlakar Adamir Jana, Novi dom 33 a,
Trbovlje, potni list št. AA 116468. g-61345

Mrevlje Jožefa, Zalošče 55, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42862.
g-61340

Nikolić Draga, Vilfanova ul. 6, Portorož,
potni list št. AA 504861. g-61219

Paderšič Srečko, Rečka 5, Ljubljana,
potni list št. AA 589845. s-61013

Paić Zvonko, Ferkova ulica 18, Maribor,
potni list št. AA 569767. p-61109

Pandžić Sulejman, Frankovo naselje
166, Škofja Loka, potni list št. AA 581918.
s-61448

Pavlič Darinka, Novosadska ul. 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 187522. s-61351

Pašič Asmir, Tovarniška pot 5, Pivka,
potni list št. BA 489469. p-61051

Pereti Vesna, Prišlin 16/1, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 526263. p-61019

Pernek Andreja, Pobrežje 162, Videm
pri Ptuju, potni list št. BA 641919. g-61017

Pernek Martina, Pobrežje 162, Videm
pri Ptuju, potni list št. BA 641918. g-61019

Pernek Nada, Pobrežje 162, Videm pri
Ptuju, potni list št. BA 641920. g-61018

Peršolja Aleksander, Ul. I. Suliča 14 c,
Šempeter pri G., potni list št. BA 64155.
g-61022

Petrovčič Igor, Pot na Kreše 25 a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 109981. s-61148

Pleteršek Nada, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, potni list št. BA 187173. s-61314

Porenat Ludvik, Reteče 51, Škofja Lo-
ka, potni list št. Aa 380462. s-61053

Potočnik Elen, Maistrova ulica 4, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 373307.
g-61436

Pucelj Gregor, Lebanova 23, Novo me-
sto, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 50/98. p-61095

Rebula Anton Christian, Podbreže 14,
Sežana, potni list št. BA 703257. p-61044

Rehberger Tomaž, Zgornja Bela 61,
Preddvor, potni list št. AA 166627. p-61031

Rijavec Matjaž, Ajševica 46, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 104135. g-61422

Robič Andrej, Gradnikova c. 27, Radov-
ljica, potni list št. AA 255880. g-61158

Romanešen Mihajla, Izolska vrata 14,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
46030. g-61221

Romanešen Mihajlo, Izolska vrata 14,
Koper, potni list št. AA 509983. g-61159

Romanešen Nevenka, Izolska vrata 14,
Koper, potni list št. AA 509741. g-61160

Romanešen Nevenka, Izolska vrata 14,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
84849. g-61220

Rupnik Tatjana, Orehovlje 33, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112337.
g-61155

Selimspahić Admir, Maršala Tita 53 b,
Jesenice, potni list št. BA 534956.
p-61024

Seme Iztok, Parižlje 12 c, Braslovče,
potni list št. BA 598832. p-61093

Simič Dušan, Pivška ul. 3, Postojna, pot-
ni list št. AA 272449. p-61073

Skok Jakob, Zdraviliška c. 5, Laško, pot-
ni list št. BA 52298. p-61061

Spahuć Jožica, Ul. Bratov Učakar 114,
Ljubljana, potni list št. BA 101722. s-61267

Šalamun Marko, Ramovševa 6, Maribor,
potni list št. BA 210209. p-61063

Šavs Klemen, Pungart 11, Preddvor,
potni list št. BA 046875. s-61083

Škrabl Anica, Žibernik 29/A, Rogaška
Slatina, potni list št. BA 162223. p-61027

Škulj Primož, Podkogelj 3, Velike Lašče,
potni list št. AA 002721, izdala UE Ljublja-
na. s-61061

Štamcar Mateja, Črtomirova 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 455548. s-61086

Švarc Franc, Kopališka 7 a, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 423439, izdala UE Škof-
ja Loka. s-61290

Tišler Peter, Kozarišče 14, Stari trg pri
Ložu, potni list št. BA 521308. s-61227

Trifunović Maja, Koroška c. 10, Mari-
bor, potni list št. BA 69960. p-61030

Trobec Darko, Gabrje 67, Dobrova, pot-
ni list št. AA 290383. s-61034

Uršič Andrej, Novelo 7, Kost/Krasu, pot-
ni list št. AA 550401. g-61161

Uršič Rado, Rupa 2, Bovec, potni list št.
AA 966880. g-61166

Usenik Brane, Kadilnikova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 981207. s-61299

Usenik Metka, Kadilnikova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 981206. s-61300

Veljović Dejan, Brodarjev trg 2, Ljublja-
na, potni list št. BA 589725. s-61328

Vezovišek Mihaela, Keršičev hrib 23, Tr-
bovlje, potni list št. AA 77610. s-61316

Vižintin Robert, Cankarjeva 13, Nova Go-
rica, potni list št. BA 42333. g-61342

Vlaj Janez, Štihova ul. 26, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 974709. s-61225

Volk Jožef, Renški Podkraj 16, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 86333.
g-61341

Vončina Franko, Godovič 134, Idrija,
potni list št. AA 85321. p-61035

Zajec Viljem, Savska c. 2, Lesce, potni
list št. BA 0687021. p-61006

Zdovc Boštjan, Mala Breza 51, Šentru-
pert, potni list št. BA 472895. p-61016

Zdovc Cvetka, Mala Breza 51, Šentru-
pert, potni list št. BA 271976. p-61015

Zdovc Franc, Mala Breza 51, Šentru-
pert, potni list št. BA 351144. p-61014

Zorzut Matej, Vrtojbenska cesta 21,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustni-
co, št. AI 8224. g-61156

Zupanič Cirila, Gubčeva 13, Ptuj, potni
list št. AA 990001. s-61085

Zupe Igor, Tomažičevo 10, Miklavž na
Dravskem polju, potni list št. BA 143023.
s-61238

Žabkar Peter, Trška gora 34, Krško, pot-
ni list št. BA 241565. p-61020

Žiberna Eva, Koroška c. 116, Maribor,
potni list št. BA 674238. p-61099

Žužek Martina, Parož 16, Dobrna, potni
list št. BA 223746. p-61072

Abram Mojca, Dobrava 9, Kostanjevica
na Krki, spričevalo Gimnazije Novo mesto,
šolsko leto 1997/98. g-61366

Ajster Borut, Opekarska c 43, Ljubljana,
diplomo Kadetske šole, izdana leta 1987.
s-61327

Albreht Tatjana, Pod Grintovcem 17, Lo-
gatec, indeks, izdala Višja upravna šola v
Ljubljani leta 1985. s-61139

Anželj Borut, Vitomarci 22, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41261,
izdala UE Ptuj. g-61392

Anžlovar Marko, Miklošičeva cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893006, št. reg. 85368. s-61036

Anžur Niko, Gruberjevo naselje 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605994, št. reg. 129991. s-61081

Andrijanič Marjan, Cesta na Ježah 6/d,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinskega šolskega centra v Ljubljani, izda-
no leta 1979. s-61349

Avguštin Veronik, Dramlje 31, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4791. p-61090

Bagari Vanja, Lendavska 45, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24174. p-61045

Bajželj Ana, Ješetova 21, Kranj, spriče-
valo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1998. g-61275

Bajda Urška, Jesenovo 23, Zagorje ob
Savi, indeks Srednje šole tiska in papirja.
s-61007

Bajič Sead, Padlih borcev 24, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje. g-61121

Bajrović Iso, Ul. Gorenjskega odreda 2,
Kranj, preklic diplome, objavljen v UL RS,
št. 59/98. s-61218

Bajuk Alojzij, Mala Loka 8, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4077,
izdala UE Trebnje. s-61383

Bajuk Marija, Mala Loka 8, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 992054,
št. reg. 10069. s-61384

Balagič Almir, Vovše 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043226.
s-61175

Barukčič Albert, Vojkova 13, Divača, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15335.
g-61413

Bedrač Milan, Florjanska 87, Sevnica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, šol-
sko leto 97/98. g-61191

Belužič Marko, Kersnikova 4/A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42477.
p-61105

Bender Majda, Kosovelova, Celje, tel.
kartice, št. 041 687364. g-61030

Bensa Damijana, Rada Simonitija 7, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-61120

Benčina Nina, Slemenska cesta 4, So-
dražica, spričevalo 1. letnika, izdala Gimna-
zija Želimlje dne 28. 7. 1997. s-61138

Beranek Robert, Gogalova 4, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 63960006. s-61433

Berglez Katarina, Partizanska 37, Mur-
ska Sobota, diplomo št. 1426, izdala Viso-

Druge listine
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ka zdravstvena šola v Ljubljani 10. 3. 1975.
s-61325

Berlan Mateja, V Brezov log 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31484. s-61337

Berlan Mateja, V Brezov log 9, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št.
18940463, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. s-61338

Bezgovšek Emil, Lahomno 24, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4450.
p-61092

Bezjak Matjaž, Mariborska c. 35 B, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
4831. p-61086

Bezlaj Boris, Kočna 10 B, Blejska Do-
brava, vozniško dovoljenje. g-61371

Bezlaj Boris, Kočna 10 B, Blejska Do-
brava, prometno dovoljenje za motorno ko-
lo. g-61376

Birsa Andrej, Vrhpolje 86, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH. g-61152

Bizjak Breda, Kranjska 3/A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Kam-
nik. g-61368

Bizjak Mojca, 25. maja 20, Prestranek,
spričevalo Srednje ekonomske in trgovske
šole v Kopru, letnik 1985. g-61408

Bizovičar Matej, Pod Turnom 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-61410

Božič Anka, Idrsko 25, Kobarid, spriče-
valo, št. 48, izdano leta 1975. g-61106

Božiček Edvina, Seča 80, Portorož,
osebno izkaznico. g-61201

Božiček Edvina, Seča 80, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2374.
g-61202

Božiček Edvina, Seča 80, Portorož, pro-
metno dovoljenje. g-61203

Bogataj Matej, Grčarevec 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 853528,
št. reg. 6020. s-61039

Botonjić Damir, Čanžekova 24, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Livada, izdano
leta 1997. s-61258

Bratož Štefan, Kozlovičeva 3, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16332. g-61111

Brin Boris, Cesta 4. julija 62 A, Krško,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto.
g-61179

Budja Gorazd, Stara cesta 53 a, Ljuto-
mer, delovno knjižico, št. 21/93, ser. št. A
0247011. p-61022

Bukovec Marko, Smrečnikova 22, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije, šol-
sko leto 1996/97. g-61310

Cartl Daniela-Simona, Zg. Hajdina 75 a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
34966. g-61031

Cekič Slavica, Zoisova ulica 44, Kranj,
indeks Filozofske fakultet v Ljubljani, izdan
leta 1985. s-61430

Cigale Janoš, Rožna 10/c, Idrija, spri-
čevalo Srednje šole tehničnih strok, šolsko
leto 93/94. g-61198

Cimerman Miran, Dol. Stara vas 42, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
27479, izdala UE Novo mesto. g-61097

Cimperman Teja, Podvin pri Polzeli
10/A, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 580036. p-61013

Colarič Marjeta, Černetova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15102,
S 498442, izdala UE Krško. s-61228

Curk-Vidrih Judita, Planina 88 b, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 831455, izdano 23. 6. 1994. g-61285

Cvelbar Robert, Malence 8 c, Kostanje-
vica na Krki, zaključno spričevalo Šolskega
centra v Novem mestu, izdano leta 1998.
s-61331

Ćejvanović Fikreta, Cesta v Gorice 15
B, Ljubljana, spričevala 1., 2., in 3. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani.
s-61134

Čadež Matevž, Hotavlje 38, Gorenja vas,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Lo-
ka, izdano leta 1997. s-61451

Časar Franc, Ćepinci 19, Gornji Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 1784.
p-61048

Černe Bojan, Cankarjeva 58, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-61118

Černe Darja, Ljubeljska ulica 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-61082

Čop Danica, Dolga vas, Omerzova 19,
Kočevje, spričevalo Gimnazije Kočevje, šol-
sko leto 78/79. g-61297

Čorokalo Goran, Avčinova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292472, št. reg. 139301. s-61315

Čorokalo Stanka, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247324, št. reg. 185984. s-61393

Čorokalo Stanka, Avčinova 10, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 0404364, izda-
la Carinska uprava RS. s-61396

Čubej Vladimir, Liminjanska 35, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8212, izdala UE Piran. g-61252

Čupelič Boško, Doboj, diplomo, št.
693-1975/76 Srednje gradbene šole v
Ljubljani. s-61006

Čurman Maja, F. Benedičiča 10, Jese-
nice, delovno knjižico. g-61108

Dagarin Robert, Suha 25, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 22057, izdala UE
Škofja Loka. s-61424

Dakić Radojica, Ob železnici 20, Trbov-
lje, delovno knjižico. s-61439

Davidovič Danijela, Agrokombinatska ce-
sta 6 č, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Upravno administartivne šole v Ljubljani, šol-
sko leto 93/94. s-61096

Deželak Jernej, Rožnik 14, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3947.
p-61065

Deželak Jernej, Rožnik 14, Laško, oseb-
no izkaznico, izdala UE Laško. p-61066

Debeljak Marko, Gregorčičeva 13 A,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 619956,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-61048

Defar Blanka, Ob sotočju 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1076281, št. reg. 211410. s-61231

Dembsky Helena, Levčeva 13 a, Men-
geš, maturitetno spričevalo Šubičeve gim-
nazije, izdano leta 1995. s-61415

Demšar Mojca, Zg. Bitnje 132 A, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643224, št. reg. 32415, izdala UE Kranj.
g-61333

Dizdarevič Sanela, Hudovernikova 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1996. s-61404

Dobrila Sandi, Dragonja 80, Sečovlje,
zavarovalno polico, št. AO 0610311.
g-61204

Dolžan Jelisaveta, Ul. bratov Vošnjakov
12, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje teh-
nične šole, šolsko leto 1988/89, izdano na
ime Tomič. g-61265

Dolar Miha, Zg. Dobrava 20, Kamna Go-
rica, spričevala 1., 2., in 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne šole - smer
elektro. g-61038

Dolgov Nenad, Grajska c. 22, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10322. g-61401

Drole Nevenka, Solinska pot 6, Porto-
rož, spričevalo o končani OŠ. g-61295

Drstvenšek Marija, Raduhe 64, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4714.
p-61069

Ekart Primož, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849156, št. reg. 140148. s-61242

Erjavec Polc Sanja, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, indeks Srednje družboslovne in
ekonomske šole v Novi Gorici. s-61358

Erjavec Terezija, Gregorčičeva 13/a,
Nova Gorica, spričevala 1. in 2. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Administrativ-
ne šole. g-61213

Fabjančič Alenka, Ižanska 167, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 31950005,
izdala Fakulteta za farmacijo. s-61391

Falnoga Robert, Liptovska ul. 11, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7846. p-61088

Fedran Marija, Rečica ob Savinji 4, Re-
čica ob Savinji, spričevalo 4. letnika in za-
ključnega spričevala Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta1995. g-61192

Ferme Bogdan, Dečkova cesta 56, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14432.
p-61103

Ficko Luka, Šegova 27, Novo mesto,
spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, šolsko leto 1994/95 in 1995/96.
g-61369

Filipov Dušan, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 39946.
p-61029

Fir Silvo, Ulica Ivan Roba 64, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Ekonomske šo-
le Novo mesto, izdano leta 1972. s-61243

Firboš Niko, Zasip, Stagne 11, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25196.
g-61126

Fišter Jože, Ostrog 37, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33206, iz-
dala UE Novo mesto. g-61095

Fornazarič Rajmond, Gradnikove briga-
de 57, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-61081

Frlič Mirko, Oprešnikova 6, Kranj, spri-
čevali 1. in 2. letnika Srednje gradbene šo-
le v Ljubljani. s-61070

Frol Boštjan, Trg svobode 32, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10447.
g-61092
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Gabrijelčič Andrej, Omahnova 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
182679, S 102159, izdala UE ljubljana.
s-61063

Gašperin Antonija, Stara Fužina 194, Bo-
hinjsko jezero, spričevalo 2. letnika
Zdravstvene šole Jesenice, letnik 93/94.
g-61087

Gerhold Silvo, Pernice 16, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 8968.
p-61017

Glavač Andreja, Bevke 87, Vrhnika, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1996. s-61249

Globelnik Rudolf, Martinova pot 33, Ljub-
ljana, delovno knjižico, reg. št. 37192.
s-61064

Golež Primož, Začret 56, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39290.
p-61097

Golob Elen, Ilirska 36, Ljubljana, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano
leta 1982, na ime Breznik Elen. s-61215

Golubar Grozdan, Škocjan 35 a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 40414, izdala UE
Koper. g-61117

Goričan Marica, Pongrce 5, Cirkovce,
zaključno spričevalo Ekonomske šole.
g-61032

Grabrijan Irena, Taborniška 18, Sevni-
ca, spričevalo o končani osnovni šoli, izda-
no na ime Mejak Irena. g-61286

Grah Domen, Titova 71, Jesenice, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka, iz-
dano leta 1998. g-61195

Grbec Tatjana, Sečovlje 124, Sečovlje,
zaključno spričevalo Gostinske šole, šolsko
leto 1993/94. g-61180

Gregorka Miha, Blatna Brezovica 72,
Vrhnika, spričevalo o končani osnovni šoli,
izdala OŠ Log-Dragomer leta 1996.
s-61141

Gregurek Sonja, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
135175, št. reg. 10271. s-61356

Grgičević Kolombina, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324351, št. reg. 124540. s-61079

Grujučič Dalibor, Klanska 9, Medvode,
spričevala od 1. do 7. razreda OŠ Oto Vr-
hunc Medvode. s-61237

Hakalović Amira, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243812, št. reg. 182291. s-61172

Hann Bogomir, Pot na Fužine 31, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Poklicne živil-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1969.
s-61151

Hasanović Adis, Ul. bratov Učakar 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190294, št. reg. 219603.
s-61319

Hegler Georg, Žiberci 42, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Gor-
nja Radgona. g-61102

Hodjaj Djemali, Lapajnetova 27, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090332, št. reg. 8134. p-61087

Hozjan Stanislav, Polana 36, Velika Po-
lana, vozniško dovoljenje, kat. FGHB, št.
9324. p-61042

Hočevar Rajko, Nevlje 33 D, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEDFGH, št.
7450. s-61176

Hrastar Helena, Dolenje Kronovo 21,
Šmarješke toplice, preklic indeksa, objav-
ljen v UL RS, št. 60/98. s-61008

Hribar Jože, Srakovlje 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 806044, reg.
št. 8340, izdala UE Kranj. g-61254

Hribernik Anton, Vuhred 13, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 866.
p-61053

Hribovšek Dimitrij, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013115, reg. št. 93527, izdala UE
Ljubljana. s-61390

Hrovat Željko, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-154/74. s-61270

Hude Gorazd, Jarška cesta 83, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190798, št. reg. 219353. s-61444

Humski Bojan, Cankarjev drevored 30,
Izola, delovno knjižico. g-61385

Hussu-Lemež Maja, Zelena pot 13, Ljub-
ljana, diplomo, izdala Srednja šola za raču-
nalništvo v Ljubljani leta 1985 na ime Hussu
Maja. s-61009

Jakič Helena, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596651, reg. št. 196382, izdala UE Ljub-
ljana. s-61425

Jakončič Teja, Vipolže 14 a, Nova Gori-
ca, spričevalo 1. razreda Gimnazije, šolsko
leto 1994/95. p-61010

Jakopec Jože, Florjanska ulica 16, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4612. p-61046

Janičijevič Mojca, Ulica k studencu 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930836, št. reg. 74376. s-61302

Janković Dejan, Vaše 13, Medvode, di-
plomo, izdala Srednja kemijska šola v Ljub-
ljani leta 1991. s-61137

Janković Dejan, Vaše 13, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 102183,
št. reg. 182704. s-61244

Jankovič Nataša, Elerji 7, Škofije, indeks
Srednje ekonomske šole, šolsko leto
1989/90. g-61400

Jarc Blaž, Žale 2 b, Radovljica, spriče-
valo 3. letnika Škofijske klasične gimnazije,
izdano leta 1997. s-61222

Jaušovec Darinka, Kupetinci 7, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11702. g-61334

Jazbinšek Igor, Čača vas 39, Podplat,
delovno knjižico. p-61003

Jašić Kadir, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-61283

Jevševar Mihael, Dobriša vas 46, Pe-
trovče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S791573. p-61091

Jonič Dalibor, Gorenjska c. 31 a, Ra-
dovljica, spričevalo 1. letnika Agroživilske
šole v Ljubljani. s-61239

Jordan Toni, Sajevce 2, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
16670. p-61068

Jović Radivoje, Črtomirova 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

167644, S 929787, izdala UE Ljubljana.
s-61005

Jovič Miloje, Zdolska c. 187a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16766.
p-61025

Južnik Mojca, Kresnice 100, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403956. s-61230

Jug Milan, Agrokombinatska cesta 6 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893561, št. reg. 140647. s-61421

Jung Mojca, Žabnica 46, Notranje Gori-
ce, spričevalo o končani OŠ Brezovica.
s-61010

Jurič Ksenija, Stara c. 10, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043760.
s-61388

Kalita Mihael, Černetova ulica 5, Ljublja-
na, diplomo Srednje elektro tehniške šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. s-61332

Kaluža Ana, Franca Smrduja 21, Postoj-
na, študentsko izkaznico, izdala Filozofska
fakulteta. s-61189

Kampuš-Puljič Silva, Martina Krpana 36,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika in o
zaključnem izpitu, izdala Poklicna gostinska
šola v Celju leta 1974 na ime Kampuš Silva.
s-61326

Kapelj Boris, Dražgoška 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
63091, št. reg. 5698. s-61355

Karničnik Ferdo, Mariborska 103, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 113.
p-61062

Kaštrun Koren Estera, Trnovska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891680, št. reg. 173635. s-61135

Keše Peter, Mlakarjeva 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 231110,
št. reg. 40374, izdala UE Kranj. g-61105

Kilibarda Nebojša, Snebrsko nabrežje
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 296402, št. reg. 186787.
s-61450

Kladnik Jaka, Vlačičeva 3, Koper, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole.
g-61308

Klenovšek Bojana, Vrh nad Laškim 38,
Laško, spričevalo 1. letnika Poklicne grad-
bene šole v Celju, šolsko leto 1996/97.
g-61281

Klobučar Jože, Pestotnikova 28, Kranj,
osebno izkaznico, ser. št. AA 880205, iz-
dala UE Kranj, s-61122

Knez Janez, Zg. Bitnje 160, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1224505, št. reg. 44421. g-61446

Kožman Franc, Ratanska vas 7, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 15198.
p-61002

Komac Branko, Soča 4, Soča, vozniško
dovoljenje, št. S 836517, izdala UE Tolmin.
g-61262

Konečnik Vera, Brdinje 12, Ravne na
Koroškem, spričevalo 8. razreda OŠ, št.
58/20 z dne 14. 6. 1974, izdano na ime
Janet Vera. g-61015

Kopitar Asja, Sestranska vas 17, Gore-
nja vas, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kamniku, izdano leta 1985,
na ime Šušteršič Asja. s-61250
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Korinšek Matjaž, Tugomerjeva ulica 60,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda
Japokiča, izdano leta 1994. s-61012

Koritnik Ivanka, Depala vas 48, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9613.
g-61035

Korun Janja, Pleteršnikova 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
171979, S 767791, izdala UE Ljubljana.
s-61321

Korun Saša, Kaplja vas 77, Prebold, in-
deks Akademije za glasbo. s-61309

Koselj Niko, Ribno, Triglavska 5, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu triletne SLŠ.
g-61109

Koučič Danilo, Bakovci 48, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 5545.
p-61070

Kozlevčar Midal, Ižanska 2/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 542156. g-61089

Košir Uroš, Mirna pot 12, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11887.
s-61069

Kočmar Alen, Poljšica 48/A, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23511. g-61127

Kržan Neža, Ul. Stare pravde 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32209, izdala UE Novo mesto. g-61098

Krafogel Mateja, Volče 54 h, Tolmin, li-
stino. g-61044

Krajzel Stane, Hrušica 122, Hrušica,
spričevalo in diplomo Srednje metalurške
šole Jesenice. g-61377

Kralj Mojca, Brinje 2, Dol pri Ljubljani,
delovno knjižico. g-61208

Kralj Mojca, Brinje 2, Dol pri Ljubljani,
zaključno spričevalo Komercialne šole v
Ljubljani. s-61209

Kralj Ratko, Veličkova 31, Hrastnik, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične
šole v Ljubljani, št. 110/80, izdano leta
1980. g-61261

Kralj Slavko, Črešnjevci 215, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4151. g-61312

Krapež Valentina, Ozeljan 31 j, Šempas,
indeks FDV v Ljubljani. s-61077

Kravos Aleksander, Ul. Bratov Učakar
134, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767474, št. reg. 156360.
s-61171

Križan Nevenka, Dolsko 76, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 8. razreda OŠ Polje, izdano
leta 1972. s-61142

Križman Stojan, Maistrova 23, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1055534, št. reg. 5586. s-61167

Križmanič Dina, Seča 2, Portorož, spri-
čevalo 2. letnika Frizerske šole v Ljubljani,
šolsko leto 76/77. g-61091

Križmanič Rok, Lendavsko naselje 22,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
31230. p-61047

Križnik Stjepan, Žibernik 26, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12813. p-61102

Krmelj Primož, Podlubnik 28, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20356. s-61350

Krnc Mateja, Kladje 12, Blanca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8920, izdala
UE Sevnica. p-61071

Kropivšek Urška, Zgornje Prapreče 9,
Lukovica, indeks, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani leta 1997. s-61235

Krumpestar Majda, Sp. Brnik 21, Cer-
klje, vozniško dovoljenje. g-61313

Krševan Benjamin, Preserje 43, Branik,
vozniško dovoljenje. g-61119

Kumberger Majda, Arclin 37, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23772.
p-61009

Kumer Lucija, Zavrh pod Šmarno goro 2
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1233983, št. reg. 223292. s-61427

Kunc Majda, Požarnice 22, Notranje Go-
rice, spričevala od 1. do 6. razreda OŠ
Brezovica. s-61027

Kure Andrej, Grm 8 a, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5115, izdala UE
Metlika. g-61045

Kuzmič Tanja, Črnci 67, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13082. g-61115

Lah Alenka, Goriška c. 59, Velenje, za-
ključno spričevalo Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost, šolsko leto 1991/92.
g-61178

Lampič Klaudija Brigita, Stanežiče 1,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-61157

Lazarevič Mile, Begunje na Gor. 160,
Begunje, vozniško dovoljenje, kat. 24073.
g-61050

Leban Andrej, Poljubinj 10, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1117845, izdala UE
Tolmin. g-61099

Lekić Ljuba, Cesta dveh cesarjev 34,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1120423, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-61001

Lemut Robert, Dolga Poljana 2 f, Vipava,
indeks Fakultete za strojništvo. s-61438

Lenarčič Slavko, Partizanska pot 11, Lu-
kovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5843. s-61259

Lenko Mojca, Trbeže 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415383,št. reg. 190809. s-61075

Lieber Aleksander, Srednje Gameljne 32
e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 185435, S 216911, izdala UE Ljublja-
na. s-61307

Likar Oskar, Mestni trg 3, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1269047, št. reg. 2544. p-61023

Likič Guček Milan, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885858, št. reg. 172451. s-61187

Lipovšek Žiga, Cesta na Loko 39 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049384, reg. št. 207788. s-61002

Lisić Vanja, Planina 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045332, št.
reg. 456859, izdala UE Kranj. g-61198

Loc Blaž, Tavčarjeva 24, Kranj, spriče-
valo 3. letnika SEAUŠ Kranj. g-61364

Lorber Marjeta, Javornik 55, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16095, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-61386

Ludvik Barbara, Sabinijeva 1, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26611, iz-
dala UE Koper. g-61435

Lukač Andreja, Smaregljeva 35, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8648,
izdala UE Izola. g-61132

Lukman Tamara, Snežatno 31 A, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-61212

Lunder Tin, Podutiška cesta 174, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1212294, št. reg. 220947. s-61240

Madić Slavica, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, spričevala 1. in 2. letnika Srednje
šole Domžale, izdani leta 1991 in 1992.
s-61317

Majar Janez, Bukovci 151, Markovci pri
Ptuju, spričevalo o končani OŠ. g-61025

Majdič Maja, Levčeva 13 a, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-61080

Mak Tadej, Zagrad 115/A, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38319.
p-61060

Makuc Alojz, Na jami 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888514,
št. reg. 91836. s-61269

Malenšek Jana, Ulica na Grad 4, Ljublja-
na, spričevali 3. in 4. letnika Šubičeve gim-
nazije, izdani leta 1997 in 1998. s-61279

Mandeljc Radko, C. v Vintgar 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18795.
g-61037

Margarit Majda, Skopo 63 B, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7632,
izdala UE Sežana. g-61090

Marinček Anica, Smrjene 22, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
411919, št. reg. 39145. s-61226

Marinčič Tina, Kotnikova 21, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. s-61149

Marić Ljubiša, Stritarjeva 2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 21021,
izdala UE Velenje. p-61079

Markun Janez, Grosova 2, Kranj, spriče-
valo 2. letnika SESŠK, šolsko leto
1995/96. g-61185

Marčeta Roberta, Sv. Anton, Gregoriči
37, Pobegi, spričevalo 8. razreda OŠ.
g-61169

Matej Zupan, Šuštarjeva kolonija 26/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10359. g-61183

Matelič Miloš, Mlinska pot 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
63061, št. reg. 68951. s-61133

Mautinger Milan, Opatje selo 14 b, Mi-
ren, vozniško dovoljenje. g-61379

Mavrič Marc Vilma, Na terasah 2, Izola,
spričevalo PŠP, izdano leta 1978. g-61103

Meško Marta, Mihovci 14 A, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6579, izdala UE Ormož. g-61263

Mihelič Nina, Jačka 42, Logatec, štu-
dentsko izkaznico, izdala Pedagoška fakul-
teta. g-61130

Miklavčič Barbara, Koroškega bataljona
13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
310880, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-61011
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Mikuš Pavel, Gore 17, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 757150, št.
reg. 8682. p-61050

Milanič Josip Marjan, Šared 50, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3871.
g-61033

Milavec Jurij, Župančičeva 5 a, Izola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1897/93. g-61298

Miletič Divna, Trebinjska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391265, št. reg. 73346. s-61409

Milivojević Lidija, Poljanski nasip 48,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. s-61357

Milič Alenka, Grubarjevo nabrežje 20,
Ljubljana, diplomo, izdala Filozofska fakul-
teta v Ljubljani dne 21. 4. 1971. s-61057

Miličič Ognjen, Kovakova 13, Ormož,
zaključno spričevalo, št. 23/97. g-61402

Milošević Boštjan, Knezov štradon 32,
Ljubljana, spričevalo o končani osnovni šo-
li, izdala OŠ Oskar Kovačič v Ljubljani leta
1997. s-61058

Mislović Elizabeta, Dornava 83/c, Dor-
nava, delovno knjižico. g-61264

Mičič Veljko, Lokovina 12, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, št. 2800. p-61106

Mlakar Adamič Jana, Novi dom 33 A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7301, izdala UE Trbovlje. g-61296

Mlakar Vida, Ul. 25 maja 20 a, Prestra-
nek, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Šole za prodajalce, šol-
sko leto 1976/77. g-61414

Mlekuž Mitja, Log pod Mangartom 48,
Log pod Mangartom, vozniško dovoljenje,
št. S oooo156499, izdala UE Tolmin.
g-61206

Mlinarič Boris, Hrastovlje 8, Črni kal, voz-
niško dovoljenje, št. 16034. g-61287

Mohorko Katja, Ul. Heroja Staneta 6,
Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-61060

Mrovlje Mirko, Ledinica 4, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 11928.
s-61429

Mujčič Edin, Donja Orahovica, Gračani-
ca, diplomo Srednje kadetske šole, izdana
leta 1994. s-61405

Mulatovič Mirsad, Koroška c. 7, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5747,
izdala UE Tržič. g-61365

Murat Jakob, Podlože 40 a, Ptujska go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11103. g-61268

Murn Milena, Glinška 2 a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 116386, S
814607, izdala UE Ljubljana. s-61241

Nahtigal Andrej, Mala Loka 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
22314, S 1245275, izdala UE Domžale.
s-61062

Najdič Maja, Žibertova ulica 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
810751, št. reg. 197519. s-61014

Nalinović Tomislav, A. Valenčiča 1, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9817,
izdala UE Izola. g-61112

Nešič Miroslav, Sončna pot 2, Portorož,
polico obveznega zavarovanja, št.
0522501. g-61382

Novak Gregor, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137460, reg. št. 215888, izdala UE Ljub-
ljana. s-61426

Obojnik Bernarda, Loče 105, Loče, in-
deks Srednje trgovske šole, šolsko leto
1981/82. g-61214

Obrenović Dragica, Celovška cesta 264,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Kose-
ze, izdano leta 1987. s-61136

Ogrič Branko, Dragonja 125, Sečovlje,
maturitetno spričevalo Srednje pomorske
šole, šolsko leto 1974/75. g-61278

Oman Matjaž, Kekčeva ulica 13, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1981. s-61416

Oman Matjaž, Kekčeva ulica 13, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. s-61417

Omerinovič Amir, Ivan Turšiča 3, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16619, izdala UE Sežana. g-61110

Osterž Nataša, Mala Štanga 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102209. s-61236

Ošlak Darko, Pod gradom 2 a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3459. g-61101

Pahor Zdenka, Pot Sv. Antona 1, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6652,
izdala UE Idrija. s-61207

Palovšnik Miha, Kebetova 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027363,
št. reg. 44445, izdala UE Kranj. g-61184

Pandžić Sulejman, Frankovo naselje
166, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 14892. s-61447

Papež Dejan, Brilejeva 12, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-61042

Pavlič Danica, Mošnje 20, Radovljica,
zaključno spričevalo Srednje družboslovne
in jezikovne šole v Škofji Loki, šolsko leto
1988/89. g-61193

Pereza Vesna, Portorož, spričevalo
Zdravstvene šole Piran, šolsko leto
1989/90. g-61046

Peršolja Nataša, Kromberg, Breg 14/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-61280

Peternelj Radivoj, Zakriž 4, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
532434, št. reg. 6512. p-61018

Petranović Branka, Polje, Cesta X 10,
Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika Trgov-
ske šole v Ljubljani, izdani leta 1981 in
1982. s-61144

Petrič Filipov Vladka, Na zelenici 8, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16182. p-61028

Pečan Danica, Dolomitska ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 102334, št. reg. 121131. s-61205

Pečar Roman, Novo polje, Cesta XIX 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 240346, št. reg. 52767. s-71071

Pečjak Martina, Pjava Gorica 93, Škoflji-
ca, dijaško izkaznico, izdala Srednje šola
Tehničnih strok. s-61274

Pečnik MIlan, Slovenski trg 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje kat. BFGH, št. 8290.
g-61311

Pirc Brigita, Triglavska 25, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795719. s-61375

Pirnar Sabina, Škocjan 62 a, Škocjan,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo me-
sto, šolsko leto 1997/98. g-61100

Podboj Breda, Kaplanovo 1, Velike
Lašče, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije
Poljane, šolsko leto 1980/81 in 1981/82,
na ime Horvatin Breda. s-61047

Polak Sani, Pipanova 66, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1254242,
št. reg. 41119, izdala UE Kranj. g-61125

Poredoš Tomaž, Vinje 71, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 3. letnika Šentviške klasič-
ne gimnazije, izdano leta 1998. s-61329

Porenta Ludvik, Reteče 51, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20898. s-61052

Posedi Darja, Ul. Zore Ragacinove 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448729, št. reg. 149180. s-61359

Potočnik Anica, Gogalova 4, Kranj, inva-
lidsko vozovnico. g-61367

Povšnar Aleš, Golniška cesta 39, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18321,
št. reg. 39296, izdala UE Kranj. s-61372

Prebil Karmen, Pod gradom 22, Lukovi-
ca, spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdani leta 1992, 1993. s-61301

Predan Izidor, Glavarjeva 49, Ljubljana,
spričevali od 1. do 7. razreda OŠ Franceta
Bevka v Ljubljani. s-61074

Preskar Marjan, Sadjarska 1, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4729.
p-61049

Primožič Dragica, Primšarjeva ulica 15,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-61271

Pristavec Izidor, Podpeč 39 B, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
244024, št. reg. 77229. s-61232

Pucer Avgust, Puče 20/a, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, št. 7055. g-61113

Puhar Eva, Tomažičeva 10, Kranj, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-61399

Pušavec Boštjan, Voglje, Krakovska 5,
Šenčur, spričevalo Gradbene šole Kranj,
šolsko leto 1997/98. g-61273

Pušnik Ilona, Ožbalt 67, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9644. p-61096

Radivojević Vladimir, Runkova ulica 2,
Ljubljana, diplomo Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdana leta 1986. s-61210

Ravbar Nusdorfer Maja, Dutovlje 7, Du-
tovlje, indeks PF Maribor. g-61199

Razboršek Andrej, Kotredež 32, Zagor-
je, spričevali 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdani leta 1983. g-61029

Rep Tibor, Cesta v staro vas 5, Postoj-
na, obvestilo o uspehu o maturi, izdano leta
1997. g-61411

Repnik Gašper, Drabosnjakova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o konačni OŠ Hinko
Smrekar, izdano leta 1995. s-61452
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Resnik Čaks Valerija, Ipavčeva ulica 13,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 738596. p-61100

Ribič Mitja, Brilejeva ulica, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje šole za elektrotehniko.
s-61336

Ritonja Aleš, Varoš 9, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 18805.
g-61104

Rožej Martin, Partizanska cesta 13,
Kranj, študetsko izkaznico, št. 6390127.
s-61428

Robič Andrej, Gradnikova 27, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.
g-61088

Rudolf Sabina, Gradišče 15 c, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika, izdala Srednja trgov-
ska šola v Domžalah leta 1995. s-61322

Saje Melita, Drenov grič 83 a, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika, izdala Gimnazija Vič
leta 1997. s-61055

Seme Iztok, Parižlje 12 c, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
452952. p-61094

Sever Katjuša, Preserje 95, Branik, voz-
niško dovoljenje. g-61272

Sever Martina, Male Žablje 46, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-61380

Sidar Cvetka, Robindvor 44, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 2867. p-61108

Simonič Matjaž, Orešje 55, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 30176,
izdala UE Ptuj. g-61277

Skoliber Jasmina, Viniška cesta 17, Čr-
nomelj, diplomo Družboslovne in ekonom-
ske šole v Novem mestu, letnik 1991.
g-61335

Slatner Franc, Lepi pot 14 B, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1968. s-61170

Slodnjak Martin, Bodkovci 47, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5698,
izdala UE Ptuj. g-61200

Smodiš Vladka, Vaneča 64 a, Puconci,
študetsko izkaznico, št. 18970942. s-61453

Smrkolj Matjaž, Trojane 21, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 21479,
S 00785227, izdala UE Domžale. s-61289

Soklič Tomaž, Podjelje 26, Srednja vas,
spričevalo SESŠ Kranj. g-61407

Sovec Martin, Trnjava 32, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1174883, št, reg. 30244. s-61305

Stankovič Sretan, Dekani 224 A, Deka-
ni, diplomo Kovinarske šole. g-61211

Stare Miro, Komenj 29, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20774. g-61282

Starman Marko, Izletniška pot 28, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 21383.
g-61094

Stefanoski Stana, Pot na Fužine 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445622, št. reg. 31771. s-61216

Stjepanović Dalibor, Ulica bratov Mivšek
29, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. AH,
št. 12578, izdala UE Vrhnika. s-61323

Stubičar Ivan, Virovitica, zaključno spri-
čevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1988. s-61260

Šalič A., Cesta na Markovec 18, Koper,
vozniško dovoljenje. g-61051

Šebenik Luka, Groharjeva cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234007, št. reg. 194052. s-61440

Šela Bojana, Laporje 17, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17123.
g-61276

Šetrajčič Domen, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16579, S 590607, izdala UE Kamnik.
s-61284

Širca Gregor, Farančan 3 A, Pobegi,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu SAŠ Ljubljana. g-61360

Škorjanc Nataša, Tunjiška 9 B, Kamnik,
spričevali 3. in 4. letnika. g-61181

Škrabl Anica, Žibernik 297A, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3547. p-61026

Škrijelj Muslija, Videmska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212841, št. reg. 221272. s-61165

Škulj Gašper, Selo pri Robu 2, Rob na
Dolenjskem, spričevalo 4. letnika, izdala-
Srednja zdravstvena šola in gimnazija v Ljub-
ljani leta 1995. s-61251

Šmuc Damjan, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
288464, št. reg. 28160, izdala UE Kranj.
g-61123

Špendav Ljubo, Titova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-61387

Šraj Peter, Prešernova 36, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1219717, št. reg. 22457. s-61049

Štefelin Franka, Planina pog Golico 34
A, Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 1979,
na ime Dobrila Franka. s-61078

Štempihar Jerneja, Krpanova ulica 5, Lo-
gatec, spričevalo 2. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-61419

Štepec Gregor, Ziherlova ulica 38, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tiska in papirja, izdano leta 1993.
s-61072

Štirn Marjan, Mandelčeva 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601249,
št. reg. 27655. g-61040

Štrukelj Matej, Spodnja Besnica 6, Be-
snica, spričevalo, izdala SETŠ Radovljica
leta 1997. g-61253

Štrumbelj Davorin, Srednjevaška ulica
48, Škofljica, spričevalo OŠ Oskarja Kova-
čiča. s-61188

Šumah Tomaž, Trg 4. aprila 5, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17013, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-61266

Ščap Nada, Polica 7, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 600239, št.
reg. 28604, izdala UE Kranj. p-61052

Šček Polonca, Šempeter pri G., voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH. g-61381

Ščurk Igor, Vetrišče 25, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. g-61288

Tegelj Lidija, Brest 6, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1250147, št. reg.
223815. s-61129

Teropšič Franc, Hafnerjevo naselje 80,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 115. s-61131

Terzič Milan, Kamnje 37, Bohinjska Bi-
strica, zaključno spričevalo, šolsko le-
to1968. g-61128

Tič Matjaž, Peče 34, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1163479, št.
reg. 28462. s-61255

Tičar Marjan, Hrastje 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 600789, št.
reg. 37090, izdala UE Kranj. g-61186

Todorovič Radojka, Dežmanova 4, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2091. g-61403

Tomšič Simona, Volčji Potok 5 A, Ra-
domlje, spričevalo 8. razreda OŠ Radom-
lje-Preserje. g-61194

Tratnik Dejan, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1090046, št. reg. 9736. p-61082

Trbovc Mojca, Log 1, Hrastnik, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije in eko-
nomske šole, izdano leta 1993. g-61397

Trebše Borut, Sergeja Mašere 1, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 43025.
g-61041

Troha Špela, Srednja Kanomlja 28, Idri-
ja, spričevalo 1. letnika Srednje Ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-61223

Trček Zdravko, Podpeška cesta 104,
Brezovica, zavarovalno polico, št. 538466,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-61362

Ugrin Peter, Janova cesta 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103866, št. reg. 213044. s-61147

Ulaga Vincenc, Trg F. Kozarja 16/b,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 5064, izdala UE Hrastnik. g-61182

Urekar Drago, Topliška cesta 7, Breži-
ce, delovno knjižico. s-61294

Uršič Rado, Rupa 2, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 64558, izdala UE Tolmin.
g-61116

Usenik Boštjan, Gorazdova ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 585873,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-61076

Varušak Edvard, Obala 99, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5426.
g-61197

Vatovec Zdenka, Vatovlje 1, Vremski bri-
tof, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 2568,
šolsko leto 1981/82. g-61196

Vehar Sebastjan, Tavčarjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 654111, št. reg. 158029. s-61320

Velić Zlatka, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo o končani osnovni šo-
li, izdala OŠ Danila Kumar v Ljubljani leta
1989. s-61293

Vesel Viljenka, Kozna 3, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1035. g-61107

Večko Špela, Kotlje 202, Ravne na Ko-
roškem, poprava maturitetnega predmeta
Gimnazije Ravne na Koroškem. g-61449

Vide Jože, Mihovica 8, Šentjernej, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole.
g-61124

Vidic Marija, Tugomerjeva 45, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Ekonomske sred-
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nje šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-61303

Vidovič Marjan, Aškerčeva ul. 8, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 15768. p-61008

Vodopivec Iztok, Gradež 48, Turjak, za-
ključno spričevalo, št. 23 Srednje pomor-
ske in prometne šole Piran, izdano leta
1992. s-61143

Vrečko Janko, Seunigova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024210, št. reg. 105348. s-61304

Vrtačnik Dejan, Soteska 113, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19657.
s-61150

Vujaklija Kate, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 261757, št. reg. 147000. s-61256

Vukelj Aleš, Kajuhova cesta 11, Bled,
indeks Fakultete za šport. s-61177

Zajc Nuša, Sončni grič 5, Velenje, spri-
čevalo 4. letnika Škofijske klasične gimna-
zije, izdano leta 1998. p-61112

Zajec Nataša, Vurnikova 5, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 40317, izdala Zavaro-
valnica Slovenica. s-61234

Zaletel Dominik, Valentina Vodnika 5,
Naklo, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne čevljarske šole v Kranju, izdano leta
1973. s-61224

Založnik Mojca, Gotovlje 35 B, Žalec,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje vzgojitelj-

ske šole, šolsko leto 1989/90 in 1990/91.
g-61093

Zapušek Uroš, Zabukovica 102, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
452731. p-61110

Zavrl Janez, Miklošičeva 1 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263873, št. reg. 33533. s-61173

Završnik Stane, Sv. Lovrevc 52, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
901700. p-61041

Završnik Stane, Sv. Lovrenc 52, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, št. S 901700.
p-61111

Zelič Silva, Vodruž 14, Šentjur pri Celju,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11258.
p-61021

Zemljič Franc, Ljutomerska 7, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3471.
g-61398

Zetto Nada, Kidričeva 16, Koper, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Vojke Šmuc Izola.
g-61028

Zobavnik Franc, Livarska 5, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Centra srednjih šol v
Domžalah, izdano leta 1981. s-61330

Zorc Jana-Vida, Gornji trg 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 54636,
S 8150737, izdala UE Ljubljana. s-61306

Zorč Rok, Potrčeva ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166136, št. reg. 207488. s-61073

Zupanc Monika, Mestinje 45, Podplat,
spričevalo 3. letnika, izdala Srednja trgov-
ska šola Celje leta 1994. p-61001

Žagar Kristjan, Planina pod Golico
69/a, Jesenice, indeks Fakultete za or-
ganizacijske vede Kranj, št. 36197.
g-61370

Žalar Milan, Iverca 27, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 35628. Žejn Tatjana, Col 32,
Col, študentsko izkaznico, izdala Visoka šo-
la za zdravstvo v Ljubljani leta 1997.
p-61056

Železen Mirijam, Ul. Prol. brigad 16, Izo-
la, spričevalo 8. razreda. g-61023

Žerovc Beti, Mlinska cesta 15, Bled, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-61246

Žižak Zoran, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Poklicne šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1998. s-61318

Žokš Martin, Kovačevci 7, Grad, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 34703.
p-61067

Žos Peter, Loka 68, Tržič, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 9006, izdala UE Tržič.
p-61007

Žunič Matjaž, Grčarice 42, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8169,izdala
UE Ribnica. s-61324

Vaupotič Erik, Ul. Kokrškega odreda 9
a, Lesce, delovno knjižico. g-61445
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Obvestilo

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

Hvala za razumevanje.
Uredništvo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev.

Zato opozarjamo, da bo po 13. septembru potrebno pošiljati besedila za
objavo javnih naročil v skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na
Internetu na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu:
objave@uradni-list.si. V tem primeru bomo na oglas počakali do ponedeljka,
potrebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo


