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Sodni register

KRANJ

Rg-205271
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00691 z dne 16. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06192/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1262858
Firma: LP, Podjetje za proizvodnjo in

trženje tekstilij, d.o.o.
Skrajšana firma: LP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lainiere de Picardie SA, Pe-

ronne, Buire Courcelles, vstop 19. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štro-
majer Bojan, Škofja Loka, Partizanska cesta
44, imenovan 19. 3. 1998 kot direktor, ki
predstavlja in zastopa družbo v vseh pravnih
poslih do višine protivrednosti 30.000 DEM.
Vsa pravna dejanja, ki presegajo to vrednost
so veljavna, če so potrjena in podpisana s
strani prokurista; prokuristka Dupuy Isabelle,
Nogent-Sur-Marne, Val de Marne, 18 Avenue
des Marronnniers, imenovana 19. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 1717
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
7415 Upravljanje s holding družbami.

MARIBOR

Rg-33438
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 95/01486 z dne 14. 2.

1996 pod št. vložka 1/09771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev ko-
manditne družbe s temile podatki:

Matična št.: 5929652
Firma: FINŽGAR FIMA IN DRUGI, trgo-

vina, svetovanje in transport, k.d.
Skrajšana firma: FINŽGAR FIMA IN

DRUGI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Zvezna uli-

ca 37
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Finžgar Marijanca – kom-

plementarka, Maribor, Zvezna ulica 37, vs-
top 10. 12. 1995, vložek 1.800 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem
in Finžgar Slavko – komanditist, Maribor,
Zvezna ulica 37, vstop 10. 12. 1995, vlo-
žek 200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Finžgar Marijanca, imenovana 10. 12. 1995
kot direktorica, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s

sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 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 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
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no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro K 74.12 družba ne sme opravlja-
ti revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

CELJE

Srg 96/00527 Rg-206887
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00527 z dne 3. 6. 1998 pod št.
vložka 1/04614/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5676126
Firma: VITON, Podjetje za svetovanje,

d.o.o., Parižlje 72b, Braslovče
Skrajšana firma: VITON, d.o.o., Pariž-

lje 72b
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3314 Braslovče, Parižlje 72b
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Sklep družbenice z dne 23. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 527/96 z dne 16. 4. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 527/96 z dne 3. 6.
1998). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Irmančnik
Viktorija, Parižlje 72/b, Braslovče.

Srg 98/00444 Rg-206899
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00444 z dne 14. 5. 1998 pod
št. vložka 1/02626/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
izbrisa po pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5054974
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –

HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: Zdravilišče Rogaška,

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

govornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-

viliški trg 14
Osnovni kapital: 729,220.000 SIT.
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
Celje, Srg 256/98 z dne 17. 4. 1998.

Srg 98/00443 Rg-206900
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00443 z dne 14. 5. 1998 pod
št. vložka 1/02628/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi
izbrisa po pripojitvi s temile podatki:

Matična št.: 5472601
Firma: ROGAŠKA – ZHT, d.d., zdrav-

stvo, hoteli, turizem, Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina

Skrajšana firma: ROGAŠKA – ZHT, d.d.,
Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zdra-

viliški trg 14
Osnovni kapital: 2.290,832.608,20 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi okrožnega sodišča
Celje, Srg 256/98 z dne 17. 4. 1998.

KOPER

Srg 974/95 Rg-106347
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba KATOURS, turizem, trgovina,

svetovanje, d.o.o., Prade, Cesta 12 št.
5, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1510/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 30. 5. 1995.

Družbenica Katarina Mihocek-Štrbac iz
Prad, Cesta 12 št. 5, Koper, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da druž-
ba ni imela zaposlenih delavcev in da prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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 22. 4. 1997

Srg 29/95 Rg-116406
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BTM, trgovina in storitve,

d.o.o., Lucija, Liminjanska 8, Portorož,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-2121-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine družbe z dne
27. 12. 1994.

Družbenika Tomi Brezovec iz Portoroža,
Liminjanska 8 in Mateja Vadnjal iz Portoro-
ža, Podvozna 30 (do sedaj Mateja Kova-
čič-Brezovec, Liminjanska 8, Portorož), iz-
javljata, da so popolačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev 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 ustanovitelja.

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 22. 12. 1997

Srg 96/00701 Rg-207550
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00701 z
dne 12. 6. 1998 pod št. vložka
1/03487/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ART FOTO, d.o.o., fotografija,
zastopstva in trgovina Izola

Skrajšana firma: Art foto, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Proletarskih bri-

gad 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vanič Miroljub, izstop 4. 4.

1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 701/96 z dne
12. 6. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Va-
nič Miroljub, Proletarskih brigad 16, Izola.

Srg 97/00649 Rg-207560
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00649 z
dne 12. 6. 1998 pod št. vložka
1/01984/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5481180
Firma: AVIS, Storitve-inženiring-con-

sulting, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: AVIS, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova 4
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanovitelj: Kamperle Ivan, izstop 6. 1.

1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 649/97 z dne
12. 6. 1998. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli de-
dinji edinega družbenika Kemperle Ivana:
Kemperle Ingrid, Ul. Ivana Turšiča 9, Sežana
in Logar Karmen, Kidričeva ul. 3, Sežana.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra
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Srg 97/01275 Rg-207572
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01275 z
dne 12. 6. 1998 pod št. vložka
1/02974/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5711061
Firma: C M I – CONSULTING & MA-

NAGMENT INTERNATIONAL, finančne in
komercialne storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: C M I – CONSULTING
& MANAGMENT INTERNATIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Highmoor Trading Limited,

izstop 23. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1275/97 z
dne 12. 6. 1998. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Highmoore Trading Limited, 19 Peel
Road, Douglas, Isle of Man.

Srg 98/98 Rg-207766
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PRIMA FIDUTIARIA, posredo-

vanje in trgovina z nepremičninami,
d.o.o., Koper, Ferrarska 12, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/2938/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 6. 7. 1998.

Družbeniki so Trivellato Angelino, Pado-
va, Ulica Turazza št. 48, Italija, Lago Ema-
nuel, Castelfranco Veneto, Ul. Dei Pini št.
3, Italija (ki je postal družbenik po pogodbi
o prenosu deležev z dne 6. 5. 1992) in
Bordignon Romeo, Castelfranco Veneto, Ul.
Vespucci št. 9/a, Italija (ki je postal družbe-
nik po pogodbi o neodplačnem odstopu
deleža z dne 9. 7. 1993).

Družbeniki izjavljajo, da ima družba po-
plačane vse svoje obveznosti in da tedaj
nima neporavnanih obveznosti do tretjih, da
družba nikoli ni zaposlovala delavcev in da
tedaj nima neurejenih razmerij z njimi. Druž-
beniki prevzamejo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe, dospe-
lih v enem letu, šteto od objave izbrisa druž-
be iz sodnega registra.

Po prenehanju družbe se celotno pre-
moženje in pravice družbe prenesejo na
družbenike, skladno z njihovimi deleži v
družbi, pri čemer se upošteva knjigovodska
in računovodska dokumentacija.

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 14. 8. 1998

Srg 98/00894 Rg-208029
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00894 z
dne 30. 6. 1998 pod št. vložka
1/00493/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi lastninskega
preoblikovanja in ustanovitev novih subjek-
tov s temile podatki:

Matična št. 5102189

Firma: VETERINARSKI ZAVOD PRI-
MORSKE, p.o., Sežana, Trg 28. avgu-
sta 3

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6210 Sežana, Trg 28. avgu-

sta 3
Ustanovitelja: Veterinarska postaja Se-

žana, p.o., in Veterinarska postaja Koper,
p.o., izstop 30. 6. 1998.

Izbris subjekta zaradi lastninskega preob-
likovanja in ustanovitve treh družb: Veteri-
narska ambulanta, d.o.o., Koper, vl. št.
1/5474/00, Veteterinarska ambulanta,
d.o.o., Ilirska Bistrica, vl. št. 1/5475/00 in
Veterinarska ambulanta, d.o.o., Sežana, vl.
št. 1/5476/00.

KRANJ

Srg 643/95 Rg-216
Družba PREVOZ, podjetje za trans-

port, trgovino, storitve, gostinstvo, turi-
zem, gradbeništvo, marketing in zasto-
panje Sp. Besnica, d.o.o., s sedežem Sp.
Besnica 78, Zg. Besnica, vpisana na reg.
vl. št. 1/2887/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pu-
stinek Anton, Sp. Besnica 78, Zg. Besnica.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 1995

Srg 857/97 Rg-206240
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 857/97 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4433/00 vpiše izbris družbe
BOVLA, podjetje za trgovino in storitve,
Kranj, d.o.o., s sedežem Zg. Bitnje 14 B,
Žabnica, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 5. 1998

Srg 27/98 Rg-206241
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 27/98 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 5. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4651/00 vpiše izbris družbe
MATEN, podjetje za svetovalno dejav-
nost in trgovino, d.o.o., Radovljica, s
sedežem Kranjska 13, Radovljica, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 5. 1998

Srg 610/95 Rg-206260
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 610/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/5107/00 vpiše izbris družbe TROCA-
DERO, Podjetje za trgovino, gostinstvo, tu-
rizem, marketing in storitve, d.o.o., Kranj,
s sedežem Kovačičeva 1a, Kranj, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

Srg 340/95 Rg-206265
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 340/95 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
9. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2823/00 vpiše izbris družbe
TIS-ZENIT, trgovina, inženiring, svetova-
nje, Tržič, d.o.o., s sedežem v Tržiču, Par-
tizanska 8, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 6. 1998

Srg 97/01727 Rg-207458
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01727 z dne 18. 6. 1998 pod št.
vložka 1/04365/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi TLOAL, d.o.o., Kranj, s temile podatki:

Matična št. 5739250
Firma: Z-LIV, podjetje za predelavo in

dodelavo kovin, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: Z-LIV, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 26 A
Osnovni kapital: 1,775.818 SIT
Ustanovitelj: Belančič Zlatko, izstop

17. 12. 1997.

Srg 1194/98 Rg-208036
Podružnica CC CONSULTING CEN-

TER, Humanitarni programi Kranj, s se-
dežem Trubarjev trg 9, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/1389/01, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti podružnice upnikom prevzame
CC CONSULTING CENTER, TRIJE
DRUŽBENIKI, BITENC, izobraževanje, sve-
tovanje, proizvodnja in trgovina, d.n.o.,
Kranj, Planina 3, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 7. 1998

Srg 505/96 Rg-208042
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 505/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
29. 6. 1998 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1222/00 vpiše izbris družbe
HABITES, proizvodnja in prodaja avto-
mobilskih delov, d.o.o., Selca, s sede-
žem Selca 149, Selca, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 1998
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KRŠKO

Srg 84/98 Rg-207091
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

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

Družba CAMELOT, trgovina, marke-
ting in turizem, d.o.o., Stari grad 5, Kr-
ško, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je VEGA, s.p.a., Venezia –
Mestre, Calle del Sale 33, Italija, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja VEGA, s.p.a., Venezia – Mestre, Calle
del Sale 33, Italija.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 7. 1998

Srg 78/98 Rg-207092
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

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

Družba STINIVA – GRGIČEVIĆ & DRU-
GI, podjetje za arhitekturo, inženiring,
oblikovanje, marketing in trgovino,
d.n.o., Valvasorjeva ulica 26, Brežice,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 2. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Grgičevič Davor, Valva-
sorjeva ulica 26, Brežice in Grgičević Ko-
lombina, Jadranska ulica 2, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Grgičević
Davorja in Grgičević Kolombino.

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

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 7. 1998

LJUBLJANA

Srg 903/98 Rg-217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

DITA, proizvodnja, montaža in servi-
siranje elektronskih in telekomunikacij-
skih naprav, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
Brdo 131, reg. št. vl. 1/08468/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benikov z dne 12. 2. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Goran Podboj, Cesta
na Brdo 131, Ljubljana, in Janko Jazbec,
Cesta dveh cesarjev 19, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 1,641.858 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 1998

Srg 586/98 Rg-218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

A & R BRCE, podjetje za inženiring,
svetovanje in trgovino, d.n.o., Ljubljana,
Na Korošci 20, reg. št. vl. 1/9980/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 1. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Šenk Brce Andreja,
Ljubljana, Na Korošci 20, Kuhelj in Brce
Rudi, Sežana, Mihaele Škapinove 11, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na ustanovitelja, na vsakega do ene polo-
vice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1998

Srg 94/16359 Rg-110951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16359 z dne 14. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/22778/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KARTICA, podjetje za računo-
vodstvo, trgovino in druge storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 92
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Podobnik Marta in Zupan

Anica, izstop 21. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Podobnik Marta, Pod Plevno 3, Škofja
Loka in Zupan Anica, Vojkova 92, Ljubljana.

Srg 94/18208 Rg-203712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18208 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/17774/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MANITO, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Malnarje-
va 41, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Malnarje-
va 41

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Povalej Marija, izstop

24. 3. 1997.
Sklep ustanoviteljice z dne 24. 3. 1997 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marija Povalej, Malnarjeva 41, Ljub-
ljana.

Srg 94/11404 Rg-205892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11404 z dne 9. 4. 1998 pod št. vložka
1/04128/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FLEXI, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in posredništvo, Ljubljana,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1292 Ig pri Ljubljani, Škri-
lje 44

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Svetlin Metod, izstop 21.5.

1995.
Sklep skupščine z dne 21. 5. 1995 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 Svetlin Metod, Dolenjska cesta 58, Ljub-
ljana.

Srg 98/02942 Rg-207238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02942 z dne 16. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25379/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5841585
Firma: MCCANN-ERICKSON, Podruž-

nica Ljubljana, Trubarjeva 50
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Skrajšana firma: MCCANN-ERICKSON
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarje-

va 50
Ustanovitelj:  MCCANN-ERICKSON,

izstop 11. 5. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 11. 5. 1998.

Srg 94/19299 Rg-207375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19299 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/05922/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FIRŠT – POLAK, Podjetje za
uvoz-izvoz, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FIRŠ-POLAK, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Valvazorje-
va 5

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Firšt Marko in Polak Pa-

vel, izstop 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 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 Marko Firšt, Valvasorjeva 5, Ljubljana
in Pavel Polak, Na jami 5, Ljubljana.

Srg 94/05539 Rg-207376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05539 z dne 2. 7. 1998 pod št. vložka
1/20076/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOTEN, trgovsko podjetje,
d.o.o., Litija

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Tenetiše 24
Osnovni kapital: 114.000 SIT
Ustanovitelj: Kozlevčar Rudi, izstop 3. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kozlevčar Rudi, Tenetiše 24, Litija.

Srg 98/01879 Rg-207705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01879 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/00739/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k druž-
bi GOZD, d.d., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5163854
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

LJUBLJANA, n.sol.o.
Skrajšana firma: GG LJUBLJANA,

n.sol.o.
Pravnoorg. oblika: n.sol.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 2
Izbris zaradi pripojitve k družbi GOZD,

d.d., Ljubljana, vl. št. 1/13490/00, na

podlagi pripojitvene pogodbe z dne
10. 11. 1997.

Srg 98/01882 Rg-207708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01882 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/00739/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Tržaška
c. 2, Temeljna organizacija združenega
dela, Gozdni obrat-Škofljica, o.sub.o.

Skrajšana firma: TOZD Gozdni ob-
rat-Škofljica, o.sub.o.

Pravnoorg. oblika: o.sol.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Mijavčeva

ul. 16
Izbris TOZD, vl. št. 1/00739/07, pri

Gozdnem gospodarstvu Ljubljana, n.sol.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 2, katero se je pripoji-
lo k družbi GOZD, d.d., Ljubljana, vl. št.
1/13490/00, v posledici lastninskega
preoblikovanja v d.d.

Srg 98/01883 Rg-207709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01883 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/00739/08 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Tržaška
c. 2, Temeljna organizacija združenega
dela, Gozdarstvo-Vrhnika, o.sub.o.

Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Vrtnarija 11
Izbris TOZD, vl. št. 1/00739/08, pri

Gozdnem gospodarstvu Ljubljana, n.sol.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 2, katero se je pripoji-
lo k družbi GOZD, d.d., Ljubljana, vl. št.
1/13490/00, v posledici lastninskega
preoblikovanja v d.d.

Srg 98/01884 Rg-207710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01884 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/00739/20 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO
LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Tržaška
c. 2, Temeljna organizacija združenega
dela, Gozdarstvo-Kamnik, o.sub.o.

Skrajšana firma: TOZD Goz-
darstvo-Kamnik, o.sub.o.

Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Tunjiška 21
Izbris TOZD, vl. št. 1/00739/20, pri

Gozdnem gospodarstvu Ljubljana, n.sol.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 2, katero se je pripoji-
lo k družbi GOZD, d.d., Ljubljana, vl. št.
1/13490/00, v posledici lastninskega
preoblikovanja v d.d.

Srg 98/02808 Rg-207736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02808 z dne 18. 6. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05393/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi ISKRA HOLDING, d.d.
(1/05218/00), s temile podatki:

Matična št. 5045860

Firma: ISKRA IEZE – HOLDING, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 27

Skrajšana firma: ISKRA IEZE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Ustanovitelji: ISKRA ELEKTROLITI, Pro-

izvodnja elektronskih kondenzatorjev, p.o.,
ISKRA FERITI, Podjetje za proizvodnjo feri-
tov in navitih komponent, p.o., ISKRA ELE-
MENTI, Intelektualne storitve in inženiring,
d.o.o., ISKRA VIDEOMATIKA, Industrija te-
levizijskih sprejemnikov, p.o., ISKRA, Pod-
jetje za proizvodnjo žarnic in drugih svetlob-
nih teles, p.o., ISKRA BATERIJE-ZMAJ,
Podjetje za izd. baterij in bater. trošil, ISK-
RA POLPREVODNIKI, p.o., ISKRA, Indu-
strijska elektronika, p.o., ISKRA, Tovarna
potenciometrov in hibridnih vezij, p.o., ISK-
RA SEM, Elementi za elektroniko, p.o., ISK-
RA NAPRAVE IN ORODJA, Proizvodnja stro-
jev, naprav in orodij, p.o., ISKRA KERTEC
in ISKRA, Tovarna uporov in opreme, p.o.,
izstop 23. 12. 1994.

Izbris zaradi pripojitve k družbi ISKRA,
elektro in elektronska industrija, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, reg. vl. 1/5218/00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 12. 1994 in dodatki 23. 4. 1996 ter
6. 11. 1996.

Srg 98/02913 Rg-207742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02913 z dne 25. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/25823/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi MIBO KOMUNIKACIJE, d.o.o.
(1/03959) s temile podatki:

Matična št. 5872693
Firma: MIBO INTEGRA, d.o.o., družba

za informacijski inženiring, Ljubljana,
Robbova 14

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Robbova 14
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: MIBO KOMUNIKACIJE,

d.o.o., Ljubljana, izstop 24. 12. 1997.
Izbris zaradi pripojitve k družbi MIBO

KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ljubljana, vl. št.
1/3959/00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 24. 12. 1997.

Srg 1488/98 Rg-208182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

Družba LUX-DI, MARUŠIČ & Co. Lux
Design, inženiring, trženje, consulting,
d.n.o., Ljubljana, Legatova ulica 19, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marušič Nenad in Pa-
vlič-Marušič Marija, oba Legatova ulica 19,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
10.000 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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10.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega po eno polovico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 1996

MARIBOR

Srg 97/01998 Rg-207088
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01998 z dne 16. 6.
1998 pod št. vložka 1/07490/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5711916
Firma: INTERVIDEO, podjetje za video

reprodukcijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERVIDEO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2319 Poljčane, Gregorčiče-

va 1
Osnovni kapital: 1,602.685 SIT
Ustanovitelj: Težak Vojko, izstop 20. 5.

1998.

Srg 98/00899 Rg-208289
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00799 z dne 29. 6.
1998 pod št. vložka 1/07554/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča zaključek
redne likvidacije in izbris iz registra s temile
podatki:

Matična št.: 5711878
Firma: TRANSNAJ, prevozništvo, grad-

beništvo in trgovina, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: TRANSNAJ, d.o.o. – v

likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2231 Pernica, Dragučova

18/a
Osnovni kapital: 16,850.000 SIT
Ustanovitelj: Najvirt Vilibald, izstop 25. 5.

1998.
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumenta-
cija in dokumentacija o likvidacijskem po-
stopku je shranjena pri Najvirt Vilibaldu, Dra-
gučova 18/a, Pernica.

MURSKA SOBOTA

Srg 96/00271 Rg-206797
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00271 z dne 28. 5.
1998 pod št. vložka 1/01187/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5568170
Firma: TEST, Podjetje za proizvodnjo

tiskanih vezij, Bakovci, d.o.o.

Skrajšana firma: Podjetje TEST, Bakov-
ci, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakov-
ci, Stara 23

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanič Robert, izstop 28. 5.

1998.
Sklep družbenika z dne 8. 8. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 28. 5. 1998, s sklepom Srg
96/00271. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Iva-
nič Robert, Bakovci, Stara ul. 23.

Srg 224/97 Rg-207958
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ETCETERA-VARGA, podjetje

za intelektualne in poslovne storitve,
d.n.o., Kapca 127, vpisana v sodni regi-
ster tukajšnjega sodišča vl. št. 1/1113/00,
preneha po skrajšanem postopku zakona o
gospodarskih družbah po sklepu z dne
17. 6. 1998.

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

Varga Eva in Varga Franc, oba Kapca
127, kot družbenika prevzemata obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na oba družbenika v enakem deležu.

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 14. 8. 1998

NOVA GORICA

Srg 97/00457 Rg-116626
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00457 z dne 4. 12.
1997 pod št. vložka 1/01526/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5456720
Firma: EXPORT GORICA, Podjetje za

zunanjo trgovino, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: EXPORT GORICA,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavče-

va 19
Osnovni kapital: 676.772,10 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjet-

je, p.o., izstop 4. 12. 1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 22. 4.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma GORICA, Splošno gradbeno podjetje,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 19, Nova
Gorica.

Srg 97/00456 Rg-116627
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00456 z dne 4. 12.
1997 pod št. vložka 1/01524/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5456738
Firma: GRADBENA OPERATIVA GORI-

CA, Podjetje za opravljanje gradbene
dejavnosti, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: GRADBENA OPERATI-
VA GORICA, d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih
puntarjev 12

Osnovni kapital: 10,478.052,50 SIT
Ustanovitelj: SGP Gorica, p.o., Nova Go-

rica, izstop 4. 12. 1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 22. 4.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma GORICA, Splošno gradbeno podjetje,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 19, Nova
Gorica.

Rg-200048
Družba DAMSA BALIČ & CO, Podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o., s sedežem
Partizanska ulica 25, Nova Gorica, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-3163-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 9. 1. 1998.

Ustanovitelja sta Balič Damijan in Balič
Majda, oba Partizanska ulica 25, Nova Go-
rica, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 1. 1998

NOVO MESTO

Srg 98/00216 Rg-207546
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00216 z dne 5. 8.
1998 pod št. vložka 1/00676/00 izbrisalo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6039

iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5342023
Firma: IMPEX, podjetje za trgovino z

živili in tekstilom ter transport, d.o.o.,
Novo mesto

Skrajšana firma: IMPEX, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska
c. 34

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dželadini Nedžat, izstop

31. 5. 1998.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Nedžat Dželadini, Kandijska c. 34, No-
vo mesto.

PTUJ

Srg 333/97 Rg-207424
Družba DENIT, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Dobrava 26/a, Ormož, reg. št. vl.
1/8311-00, katere ustanovitelj je Dalibor
Šoštarič, Dobrava 26/a, Ormož, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 10. 12. 1997
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Dalibor Šo-
štarič.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 6. 1998

Srg 95/97 Rg-207425
Družba D & P, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Kungota 40, Kidričevo,
reg. št. vl. 1/1480-00, katere ustanovitelja
sta Dobnik Drago, Kungota pri Ptuju 38,
Kidričevo in Paar Herbert, Mladinska ulica
4, Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe
z dne 20. 6. 1996 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Dobnik
Drago in Paar Herbert.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 6. 1998

Srg 94/03129 Rg-207443
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03129 z dne 2. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06181 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5644453
Firma: KLASIBRA, trgovina, gostinstvo

in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: KLASIBRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2325 Kidričevo, Kungota 158
Osnovni kapital: 11.432 SIT
Ustanoviteljica: Sitar Marija, izstop 27. 8.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marija Sitar, Kungota 158, Kidričevo.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 104-03-0004/98-002 Ob-6426
Statut sindikata avtoprevoznikov in

lastnikov gradbene mehanizacije Slove-
nije S.A.S., ki je bil sprejet na seji iniciativ-
nega odbora sindikata dne 14. 7. 1998, se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 139, dne 22. 7. 1998.

Št. 98-7 Ob-6294
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

26. 5. 1997 v hrambo pravila sindikata druž-
be Fersped Nova Gorica.

Ime in kratica sindikata je ZSSS, Sindi-
kat delavcev prometa in zvez družbe
Fersped, Nova Gorica.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Ko-
lodvorska ul. 10.

Sindikat je z dnem 26. 5. 1997 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata v zavodu s
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
116.

Št. 98-7 Ob-6295
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

23. 1. 1998 v hrambo pravila sindikata jav-
nega podjetja Komunalna energetika Nova
Gorica.

Ime in kratica sindikata je Sindikat
KNSS – Neodvisnost, Sindikat javnega
podjetja Komunala energetika Nova Go-
rica.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Sede-
jeva 7.

Sindikat je z dnem 23. 1. 1998 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata v zavodu s
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
117.

Št. 98-7 Ob-6296
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

16. 3. 1998 v hrambo pravila sindikata druž-
be Poligalant, p.o., Volčja draga.

Ime in kratica sindikata je ZSSS, Sindi-
kat dejavnosti kemične, nekovinske in
gumarske industrije Slovenije, Sindikat
družbe Poligalant, p.o., Volčja draga.

Sedež sindikata je v Volčji dragi 42.
Sindikat je z dnem 16. 3. 1998 pridobil

lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v družbi so

vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
118.

Št. 98-7 Ob-6297
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

23. 3. 1998 v hrambo pravila organizacije
sindikata Carinarnice Nova Gorica.

Ime in kratica sindikata je Sindikat cari-
nikov Slovenije, OSC Nova Gorica.

Sedež sindikata je na MMP Vrtojba, Vr-
tojba 2/b, Šempeter.

Sindikat je z dnem 23. 3. 1998 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zap. št.
119.

Št. 98-7 Ob-6298
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

5. 6. 1998 v hrambo statut sindikata Bolni-
šnice Nova Gorica.

Ime in kratica sindikata je Sindikat Bol-
nišnice Nova Gorica.

Sedež sindikata je v Šempetru, Ul. Pad-
lih borcev 13/a.

Sindikat je z dnem 5. 6. 1998 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila  za  delovanje  sindikata  v  zavo-
du  so  vpisana  v  evidenco  statutov
sindikatov  Upravne  enote  Nova  Gorica
pod zap. št. 120.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/98-7 S-379
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/98

z dne 31. 8. 1998 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Grafika Novo mesto,
d.o.o., Glavni trg 24, Novo mesto.

Za stečajno upraviteljico je določena
Cveta Matjašič, dipl.pravnica, Maistrova 15,
Novo mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od objave oklica o začetku stečajnega
postopka v Uradnem listu RS. Prijave je tre-
ba vložiti v skladu z določili 137. člena za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in 37/97) v dveh
izvodih in dokazih ter kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. 11. 1998 ob 9. uri v sobi št. 108 na-
slovnega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 8. 1998.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 8. 1998

St 12/98-8 S-380
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/98 z dne 31. 8. 1998 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Planika Kranj,
podjetje za trženje in proizvodnjo obu-
tve, d.d., Savska loka 21, Kranj.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Franc Sladič, Vurnikova 11, Ljubljana.

Upnike pozivamo da z vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 1.
1999 ob 11. uri, v sobi 121/I tega sodišča.

Dolžnike pozivamo da brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
nabit na oglasno desko tega sodišča dne
31. 8. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 1998

St 9/98-5 S-381
Z dnem 31. 8. 1998 se začne likvidacij-

ski postopek nad dolžnikom Energetika in
elektronika Kocuvan-Videm, podjetje za
konzulting, projektiranje, proizvodnjo,
marketing in inženiring elektronskih in
energetskih sistemov, Biserjane 6a.

Za likvidacijskega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.

Upnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
30. 11. 1998 ob 13. uri, pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka se dne 31. 8. 1998 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana od-
ločba o začetku likvidacijskega postopka.

Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka likvidacijskega postopka, nad dolž-
nikom Energetika in elektronika Kocuvan-Vi-
dem, podjetje za konzulting, projektiranje,
proizvodnjo, marketing in inženiring, elektron-
skih in energetskih sistemov, d.o.o., Biserja-
ne 6a in prenehajo pravice pooblaščencev
likvidacijskega dolžnika razpolagati s premo-
ženjem likvidacijskega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 8. 1998

St 6/98-10 S-382
Z dnem 31. 8. 1998 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom MAR-KER, podjetje
za proizvodnjo keramike Murska Sobota
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica.

Dolžnike  stečajnega  dolžnika  poziva-
mo,  da  brez  odlašanja  poravnajo  svoje
dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 30. 11. 1998 ob 12. uri, pri tem so-
dišču v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 31. 8. 1998 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana od-
ločba o začetku stečajnega postopka. Te-
ga dne nastopijo vse pravne posledice za-
četka stečajnega postopka nad dolžnikom
MAR-KER Filovci, d.o.o., Filovci 29 in pre-
nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem ste-
čajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 8. 1998

St 8/96 S-383
V stečajnem postopku zoper stečajne-

ga dolžnika Istrakeramika, d.o.o., Koper,
Podjetje za trgovino in finančne stori-
tve, Cankarjeva 6, Koper – v stečaju, bo
narok za preizkus terjatev dne 30. 9. 1998
ob 8.30 v sobi št. 153 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 9. 1998

St 55/98 S-384
To sodišče je s sklepom St 55/98 dne

1. 9. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom INFO – GRAFIKA, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 9.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Jože Vodičar iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 12. 1998 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 9.
1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 1998

St 3/98 S-385
V stečajni zadevi Prima, d.o.o., Vipava

– v stečaju bo drugi narok za preizkus ter-
jatev v ponedeljek 21. 9. 1998 ob 13. uri, v
sobi št. 310/III naslovnega sodišča. Na na-
roku bo izvoljen upniški odbor.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9.1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 2/1997 Ob-6424
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesta:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za računalniške sisteme in
– odseka za teoretično fiziko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce, iz-
polnjevati še naslednje:

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

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vode-
nju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

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

življenjepis, znanstveno in strokovno bibliogra-
fijo in programsko usmeritev za posamezno
ožje področje, za katerega kandidirajo.

Izbrana kandidata bosta morala predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko us-
meritev ožjega raziskovalnega področja, ki
mora vsebovati poleg programa dela še ka-
drovsko sestavo, organizacijo in sredstva za
izvajanje.

Izbrana kandidata bosta imenovana za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni po
objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”, Se-
kretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 64/98 Ob-6425
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavno-

sti na podlagi 31. in 34. člena statuta, 22. čle-
na pravilnika o notranji organizaciji in sistema-
tizaciji delovnih mest in sklepa upravnega od-
bora z dne 28. 11. 1997, razpisuje delovno
mesto:

vodje območne izpostave Jesenice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo

družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komi-

sijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o izo-
brazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandidati bodo
o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po tem, ko
bo Upravni odbor Sklada sprejel sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Namera o naročilu

Ob-6365
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

I. namero o javnem naročilu

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

1. živila in material za prehrano,
okvirna vrednost 200,000.000 SIT,

2. režijski material, pisarniški ma-
terial, pralna in čistilna sredstva, okvirna
vrednost 100,000.000 SIT,

3. material za popravila in vzdrže-
vanje, tekstilni izdelki, splošni drobni in-
ventar, okvirna vrednost 110,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: fco Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila: 25. 9. 1998.

II. namera o javnem naročilu
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

1. diagnostika in ostali lekarniški
material: otroška in enteralna prehrana, far-
macevtske substance, reagenti in kemikali-
je, negovalna kozmetika, razkužila, okvirna
vrednost 200,000.000 SIT,

2. laboratorijski material, embala-
ža, okvirna vrednost 30,000.000 SIT,

3. medicinsko sanitetno potrošni
material, okvirna vrednost 480,000.000 SIT,

4. RTG material, okvirna vrednost
20,000.000 SIT,

5. endoproteze in osteosintetski
material, okvirna vrednost 90,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: fco Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila: 25. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6495
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena

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

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

ročnika:  Termoelektrarna  toplarna  Ljub-
ljana, d.o.o., kont. oseba Miran Debeljak,
dipl. inž. el.,  Toplarniška  19,  Ljubljana,  tel.

061/140-32-60, faks 061/446-480, soba
št. 30 N/I, e-mail: miran debeljak@te-tol.si.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela, storitve.

Navedba vsebine: rekonstrukcija in
razširitev 110 kV stikališča TE-TOL:

– izvedba gradbenih del (gradbeni ob-
jekt in zunanja ureditev),

– gradbene instalacije,
– VN kabli,
– naprave in napeljave lastne rabe,
– telekomunikacijske naprave in pove-

zave,
– montaža.
Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in pred-

videni čas objave razpisa: 810,000.000 SIT,
čas razpisa: začetek predv. februar 1999 in
zaključek predv. december 1999.

Naročnik si pridržuje pravico objave raz-
pisa posameznih paketov v različnih časov-
nih obdobjih.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek predv. maj 1999 in zaključek predv.
december 2000.

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

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

Datum objave javnega razpisa: predv. fe-
bruar 1999.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Preklic
Ob-6497

Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Tito-
va c. 38, Maribor, preklicuje javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izgradnjo op-
tične povezave na relaciji Videm pri Ptuju–Zg.
Leskovec–Cirkulane, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5045.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Preklic
Ob-6498

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, preklicuje objavo Ob-6010 za jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
razširitev Elastičnega omrežja – nova voz-
lišča (izdelavo projektne dokumentacije ter
dobavo in montažo opreme), objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
ker je razpis pomotoma objavljen dvakrat.
Veljaven ostaja razpis, objavljen pod objavo
Ob-6025 istega Uradnega lista RS. More-
bitni dokumenti, ki bodo predloženi za pre-
klicano objavo Ob-6010, bodo upoštevani
kot veljavni dokumenti za objavo Ob-6025.

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izgradnjo KKO in RNO Sežana –

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Dol pri Vrhovljah, Voglje, Vrhovlje, Telekoma
Slovenije, d.d., PE Koper, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998,
Ob-6281, Št. 1596, se prostor odpiranja
ponudb v 6. točki popravi in pravilno glasi:
sejna dvorana, I. nadstropje poslovne stav-
be Telekoma Slovenije, PE Koper.

Uredništvo

Popravek
Ob-6499

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-6022, se:

– 2. točka pravilno glasi:
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine:
a) nakup poslovnih prostorov – pisarn v

izmeri 95 m2 (brez komunikacij) za potrebe
Državnega pravobranilstva na Ptuju,

b) nakup poslovnih prostorov – pisarn v
izmeri 317 m2 (brez komunikacij) za potre-
be Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju,

c) nakup poslovnih prostorov – pi-
sarn v izmeri 148 m2 (brez komunikacij)
za potrebe Okrajnega sodišča na Ptuju.

– 3. točka pravilno glasi:
3. Orientacijska vrednost naročila: skup-

na vrednost za “a“, “b“ in “c“ je
120,000.000 SIT.

Ostale točke razpisa ostanejo nespre-
menjene.

Ministrstvo za pravosodje

Popravek
Ob-6500

V ponovnem javnem razpisu za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za presojo vplivov na
okolje in izdelavo IP ureditve Dravinje na od-
seku Strogovci–Makole, Ministrstva za oko-
lje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60 z
dne 28. 8. 1998, Ob-6069, se 4. točka pra-
vilno glasi:

4. Rok izvedbe: 4 mesece.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Popravek
Ob-6501

V ponovnem javnem razpisu za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za storitve:

1. Ureditev odvodnih razmer s sanacijo
nasipov reke Drnice od izliva v morje do
Rudnika.

2. Ureditev odvodnih razmer na reki Piv-
ki od pritoka Trnovskega potoka do vasi
Parje in ureditev Trnovskega potoka.

3. Ureditev odvodnikov na območju na-
selja Stara Sušica in potoka Farjevec,

ki ga je razpisalo Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave in ob-
javilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8.
1998, Ob-6070, se 4. točka pravilno glasi:

4. Rok izvedbe: 4 mesece.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Popravek
Ob-6502

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup nezasedenih stanovanj v
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Občini Krško, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, se 8. toč-
ka popravi in pravilno glasi:

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 2.000 SIT.

Občina Krško

Popravek
Št. 226-2/98 Ob-6503

V javnem razpisu za izbiro dobaviteljev
službenih vozil za Ministrstvo za pravosod-
je, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59 z
dne 21. 8. 1998, Ob-5842, se spremenijo
točke:

– 4. točka se pravilno glasi:
Dobavni rok oziroma rok začetka in do-

končanja dobave je 30 dni, začetek 15. 10.
1998 in zaključek 15. 11. 1998.

– drugi odstavek 5. točke se pravilno
glasi:

Pri ocenjevanju ponudb se ne bodo
upoštevale preference za domače ponud-
nike.

– tretji odstavek 5. točke se pravilno glasi:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosod-
je RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-209.

– drugi odstavek 6. točke se pravilno
glasi:

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravo-
sodje RS, odpiranje vodi Vesna Cukrov, Žu-
pančičeva ul. 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-404.

– drugi odstavek 7. točke se pravilno
glasi:

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

– drugi in tretji odstavek 9. točke se pra-
vilno glasi:

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

čila: 16. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje RS

Popravek
V ponovnem javnem razpisu za izbiro izva-

jalca brez omejitev za testni zajem topograf-
skih podatkov na območju občine Semič (ob-
močje 4), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
61, z dne 4. 9. 1998, Ob-6225, se datum
javnega odpiranja ponudb na začetku druge-
ga odstavka pod 6. točko pravilno glasi:

“Javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
1998 ob 10. uri ... “

V vsem ostalem ostaja besedilo objave
nespremenjeno.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 617-2/90-4 Ob-6301
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ptuj, kont. oseba Ivan
Vidovič, vodja Oddelka za družbene dejav-

nosti, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731,
faks 062/771-783.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
A) dopolnitev, kompletiranje in nostri-

ficiranje:
– investicijske projektne naloge,
– investicijskega programa,
– predinvesticijske zasnove za obno-

vo Minoritske cerkve na Ptuju v skladu z
navodili o pripravi investicijske doku-
mentacije in spremljanja investicij (Ur. l.
RS, št. 71/96);

B) dopolnitev, kompletiranje in nostri-
ficiranje idejnega projekta obnove Mi-
noritske cerkve na Ptuju, v skladu z 9. do
13. členom pravilnika o podrobnejši vse-
bini projektne dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 35/98).

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca ali 60 dni od
podpisa pogodbe.

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

1. reference ponudnika;
2. kadrovska zasedba;
3. usposobljenost ponudnika;
4. seznam podizvajalcev;
5. skladnost vsebine ponudbe z zah-

tevami naročnika;
6. krajši rok izvedbe;
7. ugodnejša cena in ugodnejši pla-

čilni pogoji;
8. kompleksnost ponudbe;
9. možnost sodelovanja pri izdelavi

PGD in PZI dokumentacije;
10. pravočasno izpolnjevanje pogod-

benih obveznosti za naročnika na dosedaj
sklenjenih pogodbah;

11. drugi...
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Ptuj,
prevzemnika Ivan Vidovič, Valentina Golob,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/772-731,
faks 062/771-783.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Ptuj, odpiranje vodi Ivan Vidovič, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ptuj, kont.
osebi Ivan Vidovič, Valentina Golob, Mestni
trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
52400-630-20701.

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

Ponudba mora veljati do 18. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Predstavitev strokovni komisiji
Izbrani izvajalec mora osnutek idejnega

projekta, investicijske projektne naloge, in-
vesticijskega programa in predinvesticijske
zasnove, predstaviti in utemeljiti pred neod-
visno strokovno komisijo. Le-ta bo podala
morebitne pripombe, ki jih bo izvajalec mo-
ral upoštevati oziroma dokončno soglasje k
osnutkom. Po soglasju bo izvajalec izdelal
končno obliko projektne naloge in idejnega
načrta.

Mestna občina Ptuj
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-6302
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Idri-
ja, Mestni trg 1, Idrija, kont. oseba Rafael
Bizjak, dipl. inž. arh., tel. 065/17-19-100,
faks 065/71-340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prekritje strehe na
upravni stavbi Občine Idrija (Mestni trg
1 – Študentovska 2).

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja del: en mesec.

5. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka: cena, reference in kvaliteta, roki, plačil-
ni pogoji.

Dodatni pogoji in merila bodo zahtevani
v razpisni dokumentaciji.

6. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo
vsebovati vse elemente, naštete v navodilu
ponudnikom za izdelavo ponudbe iz odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika v 20 dneh po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z določili 27. člena zakona o javnih
naročilih. Ovojnice morajo biti označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
prekritje strehe na upravni stavbi Občine
Idrija“.

8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 10.
1998 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Idrija,
Mestni trg 1, Idrija. Odpiranje vodi Rafael
Bizjak, dipl. inž. arh.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

10. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Ob-
čine Idrija, vsak delovni dan od 8. do
10. ure. Razpisna dokumentacija je na raz-
polago od 15. do 27. septembra 1998 za
3.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na ŽR Občine
Idrija, št. 52020-630-7085.

11. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
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12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

13. Ponudba mora veljati do 31. 10.
1998.

14. Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 10. oktober 1998.

Občina Idrija

Št. 102/98 Ob-6324
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljub-
ljana-Šentvid, kont. oseba: organizator za
prehrano in zdravstveno higienski režim Zo-
rislava Žgur-Šipčić tel/faks
061/152-45-86.

2. Predmet javnega naročila: prehram-
beno blago-živila

3. Navedba vsebine: sukcesivna do-
bava živil razvrščenih v 20 skupin:

1. Mleko in mlečni izdelki - 4,500.000
SIT,

2. Meso in mesni izdelki - 8,500.000
SIT,

3. Zamrznjene ribe - 500.000 SIT,
4. Konzervirane ribe - 200.000 SIT,
5. Jajca - 450.000 SIT,
6. Olja - 550.000 SIT,
7. Sveža zelenjava in suhe stročnice -

3,000.000 SIT,
8. Zmrznjena zelenjava - 1,000.000

SIT,
9. Konzervirana zelenjava -

1,000.000 SIT,
10. Sveže sadje - 3,500.000 SIT,
11. Zamrznjeno sadje - 150.000 SIT,
12. Konzervirano sadje - 450.000

SIT,
13. Sadni sokovi - 600.000 SIT,
14. Žita in mlevski izdelki - 320.000

SIT,
15. Testenine - 350.000 SIT,
16. Riž - 130.000 SIT,
17. Zmrznjeni izdelki iz testa -

450.000 SIT,
18. Kruh in pekovsko pecivo -

2,500.000 SIT,
19. Slaščičarski izdelki in keksi -

450.000 SIT,
20. Splošno prehrambeno blago -

1,400.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, z
ozirom na spremembe obsega dela in de-
janske potrebe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT letno.

4. Dobavni rok: 24 mesecev, začetek
1. 12. 1998, zaključek 30. 11. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: najnižja cena, celovitost
ponudbe, plačilni rok, reference, posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo predložene najka-

sneje do 2. 10. 1998 do 12. ure na naslov
naročnika: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev
6, Ljubljana-Šentvid, prevzemnik tajnica Ve-
ronika Mahovič, vsak delovni dan od pone-
deljka do petka, med 9. in 12. uro, tel.
061/152-45-86.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis brez omejitev za dobavitelje ži-
vil“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura odpira-
nja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 11. uri na naslovu: Vrtec Šentvid, Ulica
pregnancev 6, Ljubljana-Šentvid, I. atrij (pe-
dagoška soba). Odpiranje bo vodila zunanja
sodelavka Radmila Bosnić, dipl.org.dela.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 1998 vsak delovni dan od pone-
deljka do petka med 9. in 12. uro za 6.000
SIT. Prometni davek je vštet v ceno. Zainte-
resirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Vrtca Šentvid, Uli-
ca pregnancev 6, Ljubljana-Šentvid. Kon-
taktna oseba je tajnica, Veronika Mahovič,
tel. 061/152-45-86.

Način plačila razpisne dokumentacije: z
virmanom na račun številka
50104-603-52214, sklic na št. 015. Dvig
dokumentacije je možen ob predložitvi do-
kazila o plačilu.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo ponudniki na

naslovu naročnika Vrtec Šentvid, Ulica preg-
nancev 6, Ljubljana-Šentvid, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro, do 5 dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba je
organizator za prehrano in zdravstveno hi-
gienski režim, Zorislava Žgur-Šipčić,
tel./faks 061/152-45-86.

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

Ponudba mora skupaj s ponudbeno do-
kumentacijo veljati 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 11. 1998 v Uradnem listu RS.

Vrtec Šentvid

Št. 110-1/98 Ob-6325A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: HC Izola–Jagodje;
dograditev obstoječe dvopasovnice od
km 13.600 do km 15.900.

3. Orientacijska vrednost naročila:
450,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 6 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 10. 1998 do
9. ure, 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: HC Izola–Jagodje; dograditev obstoje-
če dvopasovnice od km 13.600 do km
15.900”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

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

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

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 12. 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
od 11. 9.1998 do 28. 9. 1998 za 50.000
SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na

naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, kont. oseba Oto Rubinič, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/17-88-331, faks 061/17-88-332.

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

Ponudba mora veljati do: 12. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6325B
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: opravljanje storitev

pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe
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gradnje zahodne obvoznice Maribora I.
etapa – od Obrežne ulice do Erjavčeve
ulice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je najkasneje 9
mesecev po prejemu ustrezne dokumenta-
cije.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-81-11, 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 4. 12. 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 14. 10.1998 za 3.400 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do: 13. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 12. 1998.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 8120/1998/1392 Ob-6327
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: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Jože Vimpolšek, RTP Cirkovce, Cirkovce,
tel. 062/792-325, 0609/644-514, faks
062/792-185.

2. Predmet javnega naročila: nabava
nadomestnih delov in izolatorjev od pro-
izvajalca “Siemens” ter izvedba tovar-
niških remontov s strani pooblaščenega
servisa na 400 kV odklopnikih “Končar”
– K 3AS2-420 in 220 kV odklopnikih
“Končar” K 3AS2-245.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
95,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
11. 9. 1998 in zaključek 4. 12. 1998.

4. Rok izvedbe: junij 1999.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu in merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Merila: skupna ponudbena cena 75%,
plačilni pogoji 5%, reference 20%. Merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumen-
taciji, ki je ponudnikom na vpogled pod
8. točko te objave.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis
Nabava nadomestnih delov in izolatorjev od
proizvajalca “Siemens” ter izvedba tovar-
niških remontov s strani pooblaščenega ser-
viserja na 400 kV odklopnikih “Končar” –
K 3AS2-420 in 220 kV odklopnikih “Kon-
čar” K 3AS2-245 – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., odpiranje vodi Jože Vimpolšek,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-24-41, 0609/644-514, faks
061/174-2442, soba št. 40/IV.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
14.910 SIT.

Način plačila: virmansko, na žiro račun
številka: 50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 26. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 8120/1998/1387 Ob-6328
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Marko Hrast, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2456, faks 061/174-2442.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije za zamenjavo
VN opreme v letu 1999.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 30. 10. 1998.

4. Rok izvedbe: do 20. aprila 1999, roki
za posamezne objekte so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: skupna ponudbena cena 55%,
plačilni pogoji 5%, dokazila o izdelanem
sistemu zagotavljanja kvalitete izdelave teh-
nične dokumentacije 5%, potrjene pozitiv-
ne reference ponudnika za izdelavo pro-
jektne dokumentacije PZR in PZI za posa-
mezno VN stikališče v Sloveniji in svetu
10%, potrjene pozitivne reference ponud-
nika pri projektiranju rekonstrukcij obratu-
jočih VN stikališč v ELES-u 20%, rok izved-
be 5%, neurejenost ponudbene dokumen-
tacije (–5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-25-11,
faks 061/174-25-02, soba 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis za
izdelavo projektne dokumentacije za zame-
njavo VN opreme v letu 1999 – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slo-
venija, d.o.o., odpiranje vodi Marko Hrast,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2456, faks 061/174-2442, sej-
na soba, IV. 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: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2441, faks
061/174-2442, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
10.650 SIT.
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Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Št. 8174/1998/1391 Ob-6329
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Aleš Erceg, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2426, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: objekt DV
2 × 110 kV Okroglo–Jeklarna 2, OPGW
Okroglo–Radovljica–Moste, kabelski si-
stem in terminalska TK oprema; dobava
OPGW, obešalnega in spojnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 91,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 4. 12. 1998.

4. Rok izvedbe: 8–10 tednov.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: skupna ponudbena cena 55%,
plačilni pogoji 6%, ISO standard 2%, potr-
jene pozitivne reference 30%, dobavni rok
7%, neurejenost ponudbene dokumenta-
cije (–5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2432, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava OPGW, obešalnega in spojnega ma-
teriala – mapa D 507/ME03 – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., odpiranje vodi Aleš Erceg, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/174-2426,
faks 061/174-2432, sejna soba, IV. nad-
stropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2433, faks
061/174-2432, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 8174/1998/1391 Ob-6330
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2575, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: objekt DV
2 × 110 kV Okroglo–Jeklarna 2, OPGW
Okroglo–Radovljica–Moste, kabelski si-
stem in terminalska TK oprema; monta-
ža OPGW.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 23,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 6. 11. 1998.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: skupna ponudbena cena 45%, plačil-
ni pogoji 6%, ISO standard 4%, potrjene
pozitivne reference 45%, neurejenost po-
nudbene dokumentacije (–5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 10. 1998 do
11.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2432, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
montaža OPGW – mapa D 507/ME04 –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., odpiranje vodi Martin Hostnik,
Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-2575, faks 061/174-2432, sej-
na soba, IV. nadstropje.

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: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2433, faks
061/174-2432, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Št. 8174/1998/1391 Ob-6331
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Boris Lagler, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-3229, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: objekt DV
2 × 110 kV Okroglo–Jeklarna 2, OPGW
Okroglo–Radovljica–Moste, kabelski
sistem in terminalska TK oprema;
dobava in montaža vozliščne TK
opreme SDH, napajalnih naprav in ter-
minalov DZ.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 65,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 4. 12. 1998.

4. Rok izvedbe: 7 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: skupna ponudbena cena 50%,
plačilni pogoji 6%, ISO standard 4%, potr-
jene pozitivne reference 35%, rok izvedbe
5%, neurejenost ponudbene dokumenta-
cije (–5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2432, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava in montaža vozliščne TK opreme
SDH, napajalnih naprav in terminalov DZ –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., odpiranje vodi Boris Lagler, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/174-3229,
faks 061/174-2432, sejna soba, IV. nad-
stropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2433, faks
061/174-2432, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 8174/1998/1391 Ob-6332
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Boris Lagler, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-3229, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: objekt DV
2 × 110 kV Okroglo–Jeklarna 2, OPGW
Okroglo–Radovljica–Moste, kabelski si-
stem in terminalska TK oprema; doba-
va in montaža vozliščne TK opreme
FMX.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
120,000.000 SIT, čas razpisa: začetek
11. 9. 1998 in zaključek 4. 12. 1998.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: skupna ponudbena cena 50%, plačil-
ni pogoji 6%, ISO standard 4%, potrjene
pozitivne reference 35%, rok izvedbe 5%,
neurejenost ponudbene dokumentacije (–
5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1998 do
11.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2432, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava in montaža vozliščne TK opreme
FMX – Ne odpiraj” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Elektro-Slove-
nija, d.o.o., odpiranje vodi Boris Lagler, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 061/174-3229,
faks 061/174-2432, sejna soba, IV. nad-
stropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2433, faks
061/174-2432, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Št. 8174/1998/1391 Ob-6333
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Zvezdana Sterle, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 061/174-3231, faks 061/174-2432.

2. Predmet javnega naročila: objekt DV
2 × 110 kV Okroglo–Jeklarna 2, OPGW
Okroglo–Radovljica–Moste, kabelski si-
stem in terminalska TK oprema; dobava
in montaža kabelskih cevi, uvodnih kab-
lov in končne kabelske opreme ter mon-
taža kabelskih spojk z meritvami kabel-
skega sistema za OPGW Okroglo–Ra-
dovljica–Moste.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 11. 9. 1998 in
zaključek 6. 11. 1998.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: skupna ponudbena cena 50%,
plačilni pogoji 6%, ISO standard 4%, potr-
jene pozitivne reference 35%, rok izvedbe
5%, neurejenost ponudbene dokumenta-
cije (–5%).

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1998 do
8.30, na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
prevzemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/174-2511, faks
061/174-2432, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba javni razpis –
dobava in montaža kabelskih cevi, uvodnih
kablov in končne kabelske opreme ter mon-
taža kabelskih spojk z meritvami kabelske-
ga sistema za OPGW Okroglo–Radovljica–
Moste – Ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Elektro-Slove-

nija, d.o.o., odpiranje vodi Zvezdana
Sterle, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/174-3231, faks 061/174-2432, sej-
na soba, IV. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/174-2433, faks
061/174-2432, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998, med 8. in 12. uro, za
117.150 SIT.

Način plačila: virmansko z oznako naziva
javnega razpisa, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-6334
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana. Kontaktna
oseba na Ministrstvu za šolstvo in šport
(Služba za investicije, Branka Abramović-
Piasevoli, dipl. inž., Trubarjeva 3/VII, Ljub-
ljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327).

II. Predmet javnega naročila: oprema za
srednje šole; blago – dobava pohištve-
ne opreme za srednje šole.

Okvirni seznam opreme je sestavni del
razpisne dokumentacije.

III. Orientacijska vrednost naročila je
70,000.000 SIT.

IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek dobave opreme
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.

V. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe

Pri odločitvi o izboru najugodnejšega po-
nudnika bo upoštevano razmerje med po-
nudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana (vlo-
žišče).

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.

VII. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za šol-
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stvo in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5,
Ljubljana (sejna soba št. 95/III).

Odpiranje ponudb vodi predsednica stro-
kovne komisije Branka Abramović Piasevo-
li, dipl. inž.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

VIII. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa je 15 dni.

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

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII.

Razpisna dokumentacija je na voljo od
15. 9. 1998 od 8. ure do 22. 9. 1998 do
15. ure.

X. Informacije o opremi se dobijo na in-
formativnem dnevu, ki bo 24. 9. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sejna
soba št. 95) in vse ostale informacije na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3/VII, (tel.
061/13-12-249 ali 13-12-269).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6338
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, kont.
oseba Avgust Jauk, e-mail: razpis@arnes.si,
faks 061/179-88-99.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje opreme

za klicni dostop 3Com Total Control.
Tehnične specifikacije bodo navedene v

razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,200.000 SIT za pol leta.
4. Predvidena oddaja del: 1. 11. 1998

za dobo treh let.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: pogoji vzdrževanja, cena.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-

nejo razpisno dokumentacijo na ARNES, Ja-
mova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba C92.

7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj, Po-
nudba – 3Com-2”, morajo prispeti na na-
slov: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljubljana
ali biti oddane pri Nuši Gobec (soba M104b)
na istem naslovu, najkasneje do 9.45, 12.
oktobra 1998.

8. Javno odpiranje ponudb bo 12. okto-
bra 1998 ob 10. uri, v prostorih ARNES,
Jamova 39, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo navzoč-
nost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 4. novembra 1998.

10. Ponudba mora veljati do: 1. 1.
1999.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 13. 11. 1998.

ARNES, Ljubljana

Št. 114/4 Ob-6339
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/22-311, faks
065/23-212, kont. oseba Brešan Metod,
dipl. el. inž. ali Vrabec Darijo, dipl. el. inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca brez omejitev za blago in storitve –
Zaščita in daljinsko vodenje, prevzem-
ne meritve za RTP Vrtojba 110/20kV.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: junij 1999.
5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-

šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb. Pogoji in merila so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

Naročnik bo upošteval preference za do-
mače ponudnike v višini 10%.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na
naslov: Elektro Primorska, d.d., tajništvo,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo prispele
ali bodo osebno predložene v tajništvo
podjetja najkasneje do 12. 10.1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za RTP Vrtojba 110/20 kV – Zaščita in da-
ljinsko vodenje, prevzemne meritve” ter šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1998 ob 9. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpi-
ranje bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumenta-
cije je možen po predhodni enodnevni na-
javi po faksu 065/23-212 na sedežu druž-
be Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
Erjavčeva 22, Nova Gorica, do vključno
25. 9. 1998, med 9. in 11. uro – pri admi-
nistratorki tehničnega sektorja Andreji
Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov –
50.000 SIT na ŽR št. 52000-601-22566 s
pripisom za razpisno dokumentacijo – bla-
go in storitve za RTP Vrtojba 110/20 kV.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik bo organiziral predhodni se-

stanek s ponudniki dne 25. 9. 1998 ob
10. uri, na objektu RTP Vrtojba, Opekar-
niška ulica v Vrtojbi pri Novi Gorici.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 1600/06 Ob-6340
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Frančeškin Bojan, Kolodvor-
ska c. 9, Koper, tel.066/200-511, 2000,
faks 200-105, soba št. 233.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dobava projektira-
nje, montaža in vključitev radijskih pre-
nosnih sistemov na relaciji Divača–Bar-
ka in Barka–Kozjane.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predviden začetek del: no-
vember 1998, predvideno dokončanje del:
januar 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
11. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – javni raz-
pis, ponudba za RR Divača–Barka, RR Bar-
ka–Kozjane”.

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 Koper, Kolodvorska c. 9, sejna
dvorana, Koper, odpiranje vodi predsednik
komisije, soba št. 241, I. nadstropje po-
slovne stavbe Telekoma Slovenije, PE Ko-
per.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 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 25. 9. 1998 ob delovnikih od 8. do 12.
ure. Ob dvigu morajo interesenti predložiti
dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na žiro račun
Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, št.
51400-849-20904, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, s pripisom “Razpisna doku-
mentacija za RR Divača–Barka, RR Barka–
Kozjane”.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko do 1. 10. 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: 6. 11. 1998.
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Št. 1600/06 Ob-6341
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 200-105,
soba št. 232.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja KKO in
RNO Postojna–Planina.

3. Orientacijska vrednost naročila:
101,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: predviden začetek del: de-
cember 1998, predvideno dokončanje del:
marec 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 14. 10. 1998
do 10. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9, 6000
Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj – izgradnja KKO in RNO Postojna–Pla-
nina”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper, odpiranje vodi predsednik komisije,
soba št. 241, sejna dvorana, I. nadstropje
poslovne stavbe Telekoma Slovenije, PE
Koper.

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: 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 30. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko pri Žigon Denisu, soba
232, vsak delovnik med 8. in 10. u ro do
5. 10. 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: 6. 11. 1998.

Telekom Slovenije, d.d., PE Koper

Ob-6342
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma sedež naročnika:
– Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Žu-

pančičeva 6, Ljubljana,
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo

RS, Slovenska 55, Ljubljana,
– Univerza v Mariboru, Krekova 2, Mari-

bor in
– Pooblaščeni predstavnik naročnikov:

Protech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja
5/V, Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
kamnite strešne obloge na objektu veli-
ke predavalnice univerzitetne stavbe v
Mariboru, Slomškov trg 15.

Navedba vsebine: strešno oblogo se-
stavljajo hidro in termo izolacija, podkostruk-
cija iz nerjavečega jekla in obloga iz kamni-
tih plošč. Sestavni del omenjenih del je tudi
izvedba steklenega lucinariuma.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: november 1998 –
januar 1999.

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

5.1. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za posamezno vrsto del do
vključno 18. oktobra vsak delovnik med 8.
in 12. uro, na sedežu podjetja Protech, d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, pri Romani
Goljat, tel. 062/23-00-185, faks
062/232-555.

Razpisno dokumentacijo sestavljata raz-
pisna knjiga in tehnična priloga. Cena razpi-
sne dokumentacije je 10.000 SIT. Način
plačila: virman, na račun št.
51800-601-64451.

5.2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Ocenjevanje ponudb se bo vršilo na pod-
lagi tehnološko-tehničnega predloga izved-
be, ki ga mora ponudnik predstaviti v po-
nudbi in je sestavni del ponudbe ter na pod-
lagi ostalih kriterijih, navedenih in določenih
v razpisni dokumentaciji. Predmet obravna-
ve bodo samo ponudbe ponudnikov, ki so
uradno prevzeli razpisno dokumentacijo.

5.3. Naročnik si pridržuje pravico, da
lahko zahteva v fazi analize ponudb dodatna
pojasnila in podatke. Prav tako si naročnik
pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja
likvidnostnih sredstev, sklene pogodbo z iz-
branim izvajalcem v višini razpoložljivih sred-
stev. Naročnik ni dolžan smatrati najcenej-
šega ponudnika za najugodnejšega.

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

Rok za oddajo ponudb je 2. oktober
1998 do 14. ure. Javno odpiranje ponudb
bo 6. oktobra 1998, v veliki sejni sobi pod-
jetja Protech, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5/V.
nad., z začetkom ob 9. uri. Predstavniki
ponudnikov morajo pri javnem odpiranju po-
nudb imeti pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 30 dneh od odpiranja po-
nudb.

Protech, d.d., Maribor

Ob-6343
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Cerkno, kont. oseba Vlasta Pri-
možič, Platiševa 9, Cerkno, tel.
065/745-141, faks 065/745-131.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija stav-
be Muzeja v Cerknem za potrebe muze-
ja in glasbene šole: gradbena dela, zu-
nanja ureditev, obrtniška in inštalacij-
ska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
178,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 17
mesecev, začetek november 1998 in za-
ključek maj 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, reference, plačilni po-
goji, druge ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 12. 10. 1998 do 9. ure,
na naslov: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998  ob  10.  uri  v  prostorih  Občinske-
ga  urada  občine  Cerkno,  Platiševa  9,
Cerkno.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Cerkno, kont. ose-
ba Vlasta Primožič, Platiševa 9, Cerkno, tel.
065/745-141, faks 065/745-131.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go do 2. 10. 1998 za 20.000 SIT z vir-
manskim plačilom na račun št.
52020-630-7090. Ob prevzemu doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu.

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. 11. 1998.
Občina Cerkno

Ob-6344
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Prešernovo gledališče, Glavni trg 6,
Kranj.

2. Predmet javnega naročila: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za izdelavo pre-
zračevalnega sistema v dvorani Prešer-
novega gledališča.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek julij 1999, zaključek avgust 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike, rok
izvedbe in cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do 12. oktobra 1998 do
12. ure v zaprti kuverti označeno z: “Javni
razpis – ne odpiraj“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra
1998 ob 12. uri s prezentacijo izvajalcev v
igralski sobi Prešernovega gledališča Kranj,
javno odpiranje vodi mag. Tomaž Kukovica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. oktobra 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Prešernovo gledališče
Kranj, kont. oseba Mihelič Darka, Glavni trg
6, tel. 064/222-701, faks 064/223-534.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 8. točko.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznosti ponudb ne izbere nobenega
ponudnika.

Prešernovo gledališče Kranj

Ob-6345
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: JKP Komunala, d.o.o., Gornji Grad, At-
temsov trg 3, Gornji Grad.

2. Predmet javnega naročila:
– sanacija in zaprtje komunalnega

odlagališča Podhom,
– izgradnja pilotne rastlinske čistilne

naprave za odlagališče Podhom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

34 mio SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg oziroma fazno iz-
vajanje razpisanih del, z ozirom na razpolož-
ljiva finančna sredstva. V tem primeru izvaja-
lec nima pravice odškodninskega zahtevka
iz tega naslova.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del po sklenitvi pogodbe do 15. oktobra
1998, zaključek del do 15. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: JKP Komunala, d.o.o.,
Gornji  Grad,  Attemsov  trg  3,  Gornji
Grad.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za: sanacija in zapiranje komunalnega odla-
gališča Podhom”. Na hrbtni strani mora biti
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Občina Gornji Grad
– v sejni sobi Attemsov trg 3, odpiranje vodi
komisija. Predstavniki ponudnikov morajo
komisiji za odpiranje ponudb predložiti pi-
sno pooblastilo.

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. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva razpisa dalje na se-
dežu JKP Komunala, d.o.o., Gornji Grad,
Attemsov trg 3, Gornji Grad, kont. oseba
Purnat Niko, ob plačilu 20.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo
na žiro račun investitorja:
52810-601-18860 ali na blagajni tajništva.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko ali na tel.
063/843-630.

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

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

čila: oktober 1998.
JKP Komunala, d.o.o., Gornji Grad

Št. 489/98 Ob-6346
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, Mestna upra-
va, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
kont. oseba Zdenka Grozde, Oddelek za
gospodarjenje z nepremičninami, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, tel.
306-11-20, faks 306-12-13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in inštalacijskih del za ce-
lovito prenovo objekta Stari trg 32.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 1. november 1998, končanje del:
28. februar 2000.

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

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

6. Upoštevanje ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 12. 10. 1998 do 11. ure, na naslov:

Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičnina-
mi, Adamič Lundrovo nabrežje 2, IV. nad-
stropje, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj Ponudba –
Stari trg 32” ter številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, soba 410, IV. nadstr. Odpiranje
vodi Zdenka Grozde.

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

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

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, soba 410, kont. oseba
Zdenka Grozde.

Razpisno dokumentacijo prevzamejo po-
nudniki od 14. 9. 1998 do vključno 18. 9.
1998 med 9. in 12. uro s fotokopijo potrdi-
la o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
15.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun Mestne ob-
čine Ljubljana številka: 50100-845-50358
s pripisom za izbor ponudnika Stari trg 32.

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 12. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je 7 dni po podpisu sklepa.
Mestna občina Ljubljana

Št. 240 Ob-6347
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj,
Kidričeva 49, Kranj, kont. oseba Aleš Žit-
nik, ravnatelj, tel. 064/211-372.

2. Predmet javnega naročila: priprava
in dostava pripravljene hrane na lokaci-
jo matične šole in lokacijo podružnične
šole in vrtca, za približno 750 otrok in
60 zaposlenih.

3. Orientacijska vrednost naročila je
28,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje del: začetek del 1. 1. 1999 in
zaključek 31. 8. 2002.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb, so navedene
v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
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– vzorec pogodbe s ponudnikovim pre-
dračunom, ki mora vsebovati ceno z vklju-
čenim davkom,

– menije za posamezne obroke za 4.
tedne,

– datum, do katerega velja ponudba in
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 12. ure, v pe-
tek, 2. 10. 1998, na naslov Osnovne šole
Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000
Kranj.

Zapečatena kuverta mora biti označena
z naslovom naročnika in ponudnika ter napi-
som “Ponudba za organiziranje šolske pre-
hrane“.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 10. uri, v prostorih šole. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem
odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pi-
snim pooblastilom.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na voljo do
vključno 1. 10. 1998, vsak delovni dan šo-
le, od 9. do 12. ure, v tajništvu šole. Ponud-
niki, ki želijo prejeti razpisno dokumentaci-
jo, morajo predložiti ob dvigu dokazilo o
vplačilu 3.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30073, s pripisom: “za razpi-
sno dokumentacijo“.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije dobijo zainteresira-

ni pri ravnatelju šole.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

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

čila: 30. 10. 1998.
Osnovna šola Franceta Prešerna

Kranj

Št. 344 Ob-6348
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ce-
lovške ceste z Rusko cesto.

3. Orientacijska vrednost naročila: 40
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, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Ureditev križišča Celovške ceste z Rusko
cesto“.

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 raz-
pisa 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, Ljublja-
na, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 9. 1998 do 23. 9. 1998 za 5.000
SIT.

Način plačila: z virmanom na račun št.
50100-845-50358, sklic št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. osebi
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.

Št. 344 Ob-6349
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 priključka
Vilharjeve ceste na Dunajsko cesto.

3. Orientacijska vrednost naročila: 145
mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: no-
vember 1998–april 1999.

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 13. 10. 1998 do
8. ure, na naslov: Mestna občina Ljubljana
– Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:

Ureditev priključka Vilharjeve ceste na Du-
najsko cesto“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 8.15, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana,  Trg  MDB  7,  Ljubljana,  odpira-
nje  vodi  strokovna  komisija  MOL,  soba
št.  215.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa 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, Ljublja-
na, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 9. 1998 do 25. 9. 1998 za 5.000
SIT.

Način plačila: z virmanom na račun št.
50100-845-50358, sklic št. 728013.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, kont. osebi
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 13. 12. 1998.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske

javne službe in promet

Št. 238 Ob-6350
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: UL – Fakulteta za farmaci-
jo, Aškerčeva 7, Ljubljana, faks
061-12-58-031.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tuja strokovna lite-

ratura – periodika za leto 1999, vsi iz-
vodi od januarske do decembrske šte-
vilke.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: leto 1999.
5. Kraj dobave: sedež naročnika.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika: cena in druga merila, ki so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji. Najcenej-
ša ponudba ni nujno najugodnejša.

7. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki prevzamejo osebno na sedežu na-
ročnika pri Tanji Kadunc, v torek, 15. 9.
1998 oziroma v sredo, 16. 9. 1998, med
8. in 10. uro. Pri dvigu morajo predložiti
potrdilo o plačilu stroškov za dokumentaci-
jo v višini 5.000 SIT na ŽR naročnika št.
50101-603-402657.

8. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
na sedež naročnika najkasneje do srede,
23. 9. 1998 do 14. ure.
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9. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 24. 9.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
naročnika.

Predstavniki ponudnikov se morajo izka-
zati s pisnimi pooblastili.

10. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni do petka, 2. 10. 1998.

UL – Fakulteta za farmacijo

Št. 00201-0001/98 Ob-6351
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Tol-
min, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
brežin na lokalni cesti Poljubinj–Žabče–
Zadlaz.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po
dogovoru glede na to, da bo projekt šel v
izvajanje v primeru sofinanciranja države.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so določena z razpisno dokumen-
tacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. oktobra 1998
do 12. ure, na naslov: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, po pošti ali
v tajništvo občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.

6. Javno odpiranje ponudb bo 2. oktobra
1998 ob 12. uri, v prostorih Oddelka za oko-
lje in prostor Občine Tolmin. Odpiranje vodi
Mrakič Ljubo, Občina Tolmin, Ulica padlih bor-
cev 1b, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 10 dni od odpiranja ponudb.

8. Razpisna dokumentacija in projekt na
vpogled so na voljo na Oddelku za okolje in
prostor Občine Tolmin do 25. 9. 1998.

9. Kontaktni osebi za dokumentacijo in
dodatne informacije: Ksenija Kikl, Ljubo
Mrakič.

10. Ponudba mora veljati 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Št. 00201-0001/98 Ob-6352
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Tol-
min, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
81-001, faks 81-155.

2. Predmet javnega naročila: sanacija
podpornega zidu na cesti L 7515 Volar-
je–Kamno, km 8 + 478.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: po
dogovoru glede na to, da bo projekt šel v
izvajanje v primeru sofinanciranja države.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so določena z razpisno dokumen-
tacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. oktobra 1998
do 12. ure, na naslov: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, po pošti ali
v tajništvo občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.

6. Javno odpiranje ponudb bo 2. okto-
bra 1998 ob 12.15, v prostorih Oddelka za
okolje in prostor Občine Tolmin. Odpiranje
vodi Mrakič Ljubo, Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 1b, Tolmin, tel. 81-001, faks
81-155.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 10 dni od odpiranja ponudb.

8. Razpisna dokumentacija in projekt na
vpogled so na voljo na Oddelku za okolje in
prostor Občine Tolmin do 25. 9. 1998.

9. Kontaktni osebi za dokumentacijo in
dodatne informacije: Ksenija Kikl, Ljubo
Mrakič.

10. Ponudba mora veljati 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Tolmin

Št. 17/98 Ob-6353
Na podlagi prvega in tretjega odstavka

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

javni razpis
za oddajo gradbenih del brez omejitev

1. Naročnik: KKPC Avditorij Portorož,
Senčna pot 10, Portorož, tel.
066/47-67-00, faks 066/47-67-18.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: center Pirana, gle-
dališče Tartini.

4.a) Vrsta in obseg zahtevanih del: grad-
beno-obrtniška-instalacijska dela z de-
lom opreme (stoli in odrska tehnika) v oce-
njeni višini 190 mio SIT;

b) dela se praviloma oddajajo skupaj in
ne v posameznih sklopih (razen v primeru
odrske tehnike in stolov, kjer si investitor
pridržuje pravico do samostojne oddaje del,
kolikor bo to za investicijo primerneje in
cenejše).

5. Upoštevajo se samo ponudbe po pro-
jektu.

6. Datum predvidenega začetka: 25. ok-
tober 1998; dokončanje del: 5 mesecev.

7. Dokumentacijo po tem razpisu lahko
prevzamete v KKPC Avditorij – tajništvo, na
naslovu: Senčna pot 10, 6320 Portorož –
vsak delovnik od 8. do 14. ure; razpisno
dokumentacijo lahko dvignete do vključno
22. septembra 1998; za dvig razpisne do-
kumentacije morate predhodno nakazati na
ŽR št. 51410-603-31616 – KKPC Avditorij
Portorož, znesek 5.500 SIT, ali pa ta zne-
sek poravnati na blagajni Avditorija pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

8. Ponudbo morate predložiti do 13. ok-
tobra 1998 do 12. ure, v tajništvo KKPC
Avditorij Portorož, Senčna pot 10, Portorož
– v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis gledališče Tartini“.

9. Ponudbe se bodo odpirale 13. 10.
1998 ob 13. uri, v Rdeči dvorani KKPC
Avditorij Portorož, Senčna pot 10, Portorož
– 1. nadstropje.

10. Ponudniki morajo za resnost ponud-
be predložiti zavarovanje: akceptni nalog v
višini 10 mio SIT, s priloženo kopijo podpi-
snega kartončka pri APP.

11. Investitor – KKPC Avditorij Portorož
bo plačeval mesečne situacije v roku 60 dni
po potrditvi situacij.

12. Pogodbeno delo se bo oddalo
pravnim  osebam,  ki  so  registrirana
skladno z ZGD ter so solventna in z refe-
rencami na obnovi spomeniško-zaščitenih
objektov.

13. Ponudnik mora predložiti aktualno
potrdilo o registraciji (15 dni) ter BON 3 in
referenčno listo za dela na objektih, ki so
pod spomeniškim ali podobnim varstvom.

14. Ponudnik, ki je svojo kompletirano
ponudbo poslal v razpisnem roku, ne more
umakniti svoje ponudbe do vključno 30. 11.
1998.

15. Merila za dodelitev naročila:
a) ponudbena cena;
b) rok izvedbe del;
c) dodatne ugodnosti pri financiranju pro-

jekta;
d) kompletnost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pri Valenčiču, tel. 066/47-67-12.
17. Datum predhodne namere o naroči-

lu: Uradni list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998.
Avditorij Portorož

Ob-6354
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

za rekonstrukcijo
razbremenilno-regulacijskega objekta

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

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija raz-
bremenilno-regulacijskega objekta na
kanalu Ljubečna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– fiksnost cen,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Vodovod-kanalizacija, javno podjet-
je, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
22. 9. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27/II, Celje, v sejni sobi.
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Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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

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

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS, pa do vključno
16. 9. 1998 med 8. in 10. uro, na naslovu:
Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Ce-
lje – tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 4.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR Vodovod-kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet enota Celje.

10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s

predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad., na
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-315.

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

Ob-6355
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Gorenjska, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., kontakt-
na oseba Mira Pibernik, inž., Bleiweisova c.
6, Kranj, tel. 064/283-630.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja, pro-
jekta za izvedbo in projekta za razpis za
upravno stavbo Elektra Gorenjske, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek novembra 1998 in
zaključek za PGD in PZR marca, za PZI
maja.

5. Merila za priznanje sposobnosti: me-
rila so navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1998
do 10. ure, na naslov: Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., prevzemnica Slavka Ažman,
Bleiweisova c. 6, Kranj, tel. 064/283-622.

Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
ki so dvignili originalno razpisno dokumen-
tacijo.

6. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi III. nadstropja, 14. 10. 1998 ob 11.
uri, na naslovu: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6, Kranj. Odpiranje bo vodil
Alojz Bobnar, dipl. inž.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa s pisnim sklepom v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu sedeža Elektro Go-
renjska, Bleiweisova 6, Kranj, pri kontaktni
osebi Slavki Ažman.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 18. 9. 1998 za 15.000 SIT z dokazilom
o plačilu stroškov na račun številka
51500-601-26042 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne se

naslovijo na naslov, kot pod 1. točko.
Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-6356
Na podlagi 18. člena zakona o javnih

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež investi-
torja: Mestna občina Maribor, Heroja Sta-
neta 1.

2. Ime oziroma sedež financerja – na-
ročnika: STUAG, d.o.o., Ljubljana, Bratislav-
ska 7.

3. Predmet javnega naročila: gradbena
in ostala instalacijska dela za re-
konstrukcijo  dela  Tržaške  ceste  z
novim  križiščem  od  1,2 + 27.16  do
km 1,6 + 27,16 v Mariboru.

4. Orientacijska vrednost naročila je
140,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del je 1. 10. 1998.
Rok dokončanja je 10. 12. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: GRAMAR, d.o.o., Mari-
bor, Partizanska 3–5, faks 224-663, tel
226-578.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
za rekonstrukcijo dela Tržaške ceste z no-
vim križiščem od km 1,2 + 27,16 do km
1,6 + 27,16 v Mariboru”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: GRAMAR, d.o.o.,
Maribor, Partizanska 3–5/III. nadstropje.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: GRAMAR, d.o.o., kont.
oseba Zlatka Hrovat, tel. 062/226-578,
faks 062/224-663.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 10.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 51800-601-91935.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije in projekti so na

vpogled vsak dan od 8. do 10. ure, na
naslovu: GRAMAR, d.o.o., kont. oseba Zlat-
ka Hrovat, tel. 062/226-578, Maribor, Par-
tizanska 3–5/III. nadstropje.

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

11. Ponudba mora veljati 60 dni.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 14 dni po prejemu sklepa o izbiri
ponudnika.

Naročnik si pridržuje oddati vsa dela ene-
mu ali večim ponudnikom.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del glede na razpoložljiva
sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi fi-
nančnih in drugih razlogov.

Mestna občina Maribor in
STUAG, d.o.o., Ljubljana kot

soinvestitor

Št. 9209 Ob-5358
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja laboratorijske

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

ka: JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
postavitev laboratorijske opreme:

2.1.: 1 komplet laboratorijski pralni stroj
za pomivanje laboratorijske steklovine,

2.2.: 1 komplet laboratorijski namizni
konduktometer,

2.3.: 1 komplet laboratorijski namizni pH
meter,

2.4.: 2 kompleta terenski univerzalni in-
strument za merjenje pH, elektroprevodno-
sti ter koncentracije raztopljenega kisika za
zahtevno rutinsko rabo,

2.5.: 1 komplet laboratorijski referenčni
digitalni termometer/kalibrator,

2.6.: 1 komplet avtomatski podajalnik
vzorcev (avtosampler) tip Shimadzu
ASI-5000 A,

2.7.: 1 komplet laboratorijski spektrofo-
tometer UV/VIS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: predvideni rok za doba-
vo je 70 dni po podpisu pogodbe (pogodb),
razen za opremo pod 2.7., za katero je
predvideni rok dobave 100 dni.

5. Ponudnik mora imeti servis v Republi-
ki Sloveniji, razen za opremo, ki jo lahko
servisira samo proizvajalec. Proizvajalec
opreme mora imeti verificiran sistem za za-
gotavljanje kakovosti po ISO 9001/ISO
9002.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in ostali pogoji so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
13. ure, na naslov: JP Vodovod Kanalizaci-
ja, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

8. Vse ponudbe morajo biti oddane v
enem izvodu v zapečateni ovojnici, označe-
ni z oznako “Ne odpiraj – ponudba za labo-
ratorijsko opremo – ZJN60/98” in z naved-
bo firme ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: JP Vodovod Kanali-
zacija, Krekov trg 10, Ljubljana, sejna soba
II. nadstropje.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa s sklepom o izbiri najugod-
nejšega ponudnika najkasneje do 21. 10.
1998.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Vodovod Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, Si-
mona Jamnik.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do vključno 22. 9. 1998 v poslovnem času,
proti plačilu 5.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581 ali na blagajni podjetja.
Za dvig razpisne dokumentacije se lahko
dogovorite po tel. 17-29-473, faks
317-851.

12. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo ponud-

niki na podlagi pisno zastavljeni vprašanj, ki
jih posredujejo po faksu 314-851, pod oz-
nako ZJN60/98 do 24. 9. 1998.

Ponudniki lahko pripravijo tudi delne po-
nudbe. Ponudba mora veljati vsaj 45 dni
od datuma, ki je določen za oddajo ponud-
be. Razpis je uspešen, če naročnik prejme
za vsako točko razpisa vsaj dve veljavni
ponudbi.

JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-6371
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnika:
– Mestna občina Maribor, Mestna upra-

va, Služba za geografski informacijski si-
stem in obdelavo podatkov, Ulica Heroja
Staneta 1, Maribor,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Geoin-
formacijski center, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitev
– geoinformacijska podpora služb

Mestne uprave Maribor,
– Komunikacije in protokoli med Ge-

oinformacijskim centrom RS in
Službo za geografski informacijski si-

stem in obdelavo podatkov Mestne ob-
čine Maribor.

Tehnične specifikacije bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 17,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del 15. 10. 1998, rok
dokončanja del 30. 3. 1999 oziroma v roku
šest mesecev po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo, en dan po
objavi v Uradnem listu RS med 9. in 13. uro
na naslovu Heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor, soba 140. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan prej na telefon
062/2201-565 ali e-mail: mom.gic@eu-
net.si in opravi pri kontaktni osebi Stašo
Vešligaj.

7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj - po-
nudba za razpis: Geoinformacijska podpora
služb Mestne uprave Maribor, Komunikaci-

je in protokoli med Geoinformacijskim cen-
trom RS in Službo za geografski informacij-
ski sistem in obdelavo podatkov Mestne ob-
čine Maribor morajo prispeti na naslov:
Mestna občina Maribor, Služba za geograf-
ski informacijski sistem in obdelavo podat-
kov, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor ali ne-
posredno v vložišče Mestne uprave, Mest-
ne občine Maribor (soba 121) najkasneje
do 1. 10. 1998.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne
2. 10. 1998 ob 12. uri v prostorih Mestne
občine Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Ma-
ribor (soba 134). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripomb k postopku.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

10. Ponudba mora veljati do 1. 11.
1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Služba za Geografski informacijski
sistem in obdelavo podatkov

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Geoinformacijski center

Št. 110-1/93 Ob-6420A
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija treh plazov
in obnova vozišča na cesti Mestinje–Go-
lobinjek, Grliče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 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, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija treh plazov in obnova vozišča
na cesti Mestinje–Golobinjek” – B. V. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za

promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, 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 4. 12. 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 18. 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 Brane Vlaj, dipl. inž., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-84-19,
faks 061/178-83-26, soba št. 320.

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

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

čila: 11. 12. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6420B
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in postavi-
tev varnostnih ograj na cestah 225
(1084), 923 (1087), 905 (1095), 636
(1126), 407 (1144), 419 (1206), 408
(1374) na območju Ljubljane, Kranja in
Novega mesta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,379.563 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnova in postavitev varnostnih ograj” –
A. M. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 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 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 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 Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-83-94, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

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. 110-1/93 Ob-6420C
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija treh plazov
na regionalni cesti R3/645, odsek 1189
Sostro–Besnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
9.30, na naslov: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, prevzemnik vložišče,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-83-25, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija treh plazov na regionalni cesti
Sostro–Besnica” – B. S. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, 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 4. 12. 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 18. 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 Bajt Slavko, dipl. inž.,
Kersnikova 10, Ljubljana, tel.
061/318-689, faks 061/178-83-26, soba
št. 318.

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

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

čila: 11. 12. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-6427
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup zmrznjenega svinjskega mesa iz

državnih blagovnih rezerv
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kont. oseba Karmen Verbovšek,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.

2. Predmet razpisa: prodaja zmrznje-
nega svinjskega mesa.

Navedba vsebine: prodaja 312.981,43
kg zmrznjenega svinjskega mesa naslednjih
skupin:

– stegno brez kosti – 79.412,31 kg,
– vrat brez kosti – 21.982,35 kg,
– pleče brez kosti – 35.832,76 kg,
– kare  s  kostjo  in  filejem  –

56.849,22 kg,
– prsi s kostjo – 13.248,80 kg,
– rebra s kostjo – 28.025,08 kg,
– prednja krača – podlaket –

14.421,72 kg,
– zadnja krača – golen – 18.870,16 kg,
– potrebušina – 17.417,19 kg,
– mesnate obreznine – 26.921,84 kg.
Meso je po posameznih skupinah paki-

rano v embalažo po ca. 30 kg neto.
3. Rok prevzema mesa: sukcesivno in v

skladu s pogodbo med naročnikom in izbra-
nim ponudnikom, najkasneje do 15. 12.
1998.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo

upoštevane pri ocenjevanju ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

5. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 9. 1998 do
14. ure, na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

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 razpi-
sa.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 9. uri v sejni sobi št. 8, Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, VII. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh od sprejetja sklepa
o izbiri najugodnejših ponudnikov.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, kont. oseba tajništvo,
Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 9. 1998 do 18. 9. 1998 od 8. do
13. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije ponudniki dobijo na

Zavodu Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, kont. osebi Karmen Verbovšek in Sil-
va Pust, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/168-35-55, faks 061/168-31-67.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da na
javnem razpisu ne izbere ponudnika.

11. Ponudba mora veljati do: 15. 12.
1998.

Predvideni datum objave izida javnega
razpisa: 16. 10. 1998.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 710/98 Ob-6432
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Republiški zavod za zaposlovanje, kont.
oseba Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana,
tel. 125-14-41, faks 125-98-23.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija območ-
ne enote Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: RZZ, prevzemnica Mile-
na Kyrinov, Glinška 12, 1000 Ljubljana, tel.
125-98-07, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 12.30, na naslovu: RZZ, odpiranje vodi
Mija Poglajen, Glinška 12, Ljubljana, tel.
125-14-41, faks 125-98-23, sejna soba.

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: Republiški zavod za za-
poslovanje, kont. oseba Milena Kyrinov,
Glinška 12, Ljubljana, tel. 125-98-07,
vložišče.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 25.000 SIT do 15. ure.

Način plačila: virman na račun številka:
50106-603-44712.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RZZ, kont. oseba Mija Poglajen, Glinš-
ka 12, Ljubljana, tel. 125-14-41, faks
125-98-23.

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: 30. 10. 1998.
Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-6433
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Milka Raušl,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-871, faks
0608/22-221, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

opravljanje prevozov šolskih otrok v os-
novne šole Občine Krško v šolskem letu
1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 2. 11. 1998 in/ali zaključek 24. 6.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Krško, prevzem-
nica Milka Raušl, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-871, faks 0608/22-221, soba
št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
odpiranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, so-
ba E.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba
Milka Raušl, CKŽ 14, Krško,
tel.0608/22-871, faks 0608/22-221, so-
ba št. 205.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 za 5.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Krško, kont. oseba Zdravko Pili-
povič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 203.

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

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

čila: 30. 10.1998.
Občina Krško

Ob-6434
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava obstoje-
čih grabelj mehanskega predčiščenja v
centralni čistilni napravi Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek novembra 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Kranj, prevzemnik tajništvo, Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, tel. 064/340-410, faks
064/242-449.

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. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Kranj, odpiranje vodi Marjeta
Rozman, Mirka Vadnova 1, Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.

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: Javno podjetje Komunala
Kranj, kont. oseba Marko Margetič, Cent.
čist. nap. Kranj, Kranj, Zarica, tel.
064/222-091, faks 064/222-077.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1998.

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

Ponudba mora veljati do: 16. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 11. 1998.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-6430
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena ter prvega odstavka 41. člena za-
kona 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 gospodarske dejavnosti,
Agencija RS za učinkovito rabo energije,
kont. oseba Franc Beravs, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 061/188-83-55, faks
061/188-83-67.

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

učinkovito rabo energije, izvedba
projekta.

Projekt “Spodbujanje ukrepov učin-
kovite rabe energije v gospodinjstvih –
uporaba energijsko učinkovite zastekli-
tve”.

Namen spodbujanja ukrepov URE v go-
spodinjstvih je demonstracijsko prikazati in
spodbuditi dejansko uporabo sodobnih
energijsko učinkovitih izdelkov oziroma
ukrepov v stanovanjih.

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

Po sklenitvi pogodbe je želen čim prejš-
nji začetek in zaključek projekta.

Glavni pogoji:
– glede na najugodnejšo ponudbo se ve-

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

– uporaba sodobnih oken z (nad)stan-
dardno toplotno prehodnostjo, ki mora biti
zagotovljena z doseganjem toplotne prehod-
nosti skupno z okvirjem za k# 1,6 (npr. le-
seni okvirji z zasteklitvijo k# 1,4) in tesnje-
nje najmanj ustrezno razredu C po kriterijih
standardov ISO/DIS10077 in SIST1018 ali
ustrezno uredbi Vlade RS: uredba o določi-
tvi kriterijev energetske učinkovitosti, manj-
še porabe pitne vode in manjšega obreme-



Stran 6056 / Št. 62 / 11. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

njevanja okolja za nekatere proizvode širo-
ke rabe, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
8/96, oziroma za okna s pridobljenim Zna-
kom kakovosti v graditeljstvu,

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

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

– zamenjava oken z ustreznimi, in si-
cer do 5.500 SIT/m2 po tipski površini
oken, vendar največ do skupno 66.000
SIT/gospodinjstvo,

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, prevzemnik tajništvo
agencije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, odpiranje vodi Franc
Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 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. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Ob-6435
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo OK Ormož – Središče ob Dra-
vi, KKO Ormož – smer Središče, KKO
Središče – smer Ormož.

3. Orientacijska vrednost naročila:
48,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 12.
1998 in zaključek 15. 2. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 12. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Dušan Sprogar, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6436
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova
c. 38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo OK Benedikt–Sv. Ana in KKO
Benedikt ter KKO Sv. Ana ob OK.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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 7. 10.
1998 ob 10.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Romana Berniak, dipl. inž., Titova c.
38, Maribor, tel. 062/44-254, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.
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Ob-6437
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Markovci – smer Sto-
jinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-400, faks 062/104-444, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6438
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Gorišnica – smer Mure-
tinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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 7. 10.
1998 ob 9.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6439
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO RASM Sobetinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, PE
Maribor, odpiranje vodi Dušan Novačan, dipl.
prav., Titova c. 38, Maribor, tel. 062/44-400,
faks 062/104-444, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6440
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Majšperk – smer Dolena.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10.
1998 ob 10.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Ob-6441
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Miklavž pri Ormožu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 12.
1998 in zaključek 15. 2. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 9.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 12. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6442
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,

Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Ptuj – smer Rogoznica,
Žabjak, Nova vas, Kicar in Podvinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 15. 12.
1998 in zaključek 15. 2. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 12. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 11. 12. 1998.

Ob-6443
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-253, faks
062/104-444.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Zg. Leskovec – smer
Cvetlin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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 10. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Stanko Klajnšek, inž., Titova c. 38,
Maribor, tel. 062/44-250, faks
062/104-444.

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Ob-6444
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Slovenj Gradec – smer
Pameče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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 9.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Ob-6445
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izgradnjo KKO Slovenj Gradec–Štibuh.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 11.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Telekom Slovenije, PE
Maribor, prevzemnik vložišče, Titova c. 38,
2001 Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
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 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, PE Maribor, odpiranje vodi Dušan
Novačan, dipl. prav., Titova c. 38, Mari-
bor, tel. 062/44-400, faks 062/104-444,
sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-6446
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 pravosodje, kont. oseba
Gabrijel Učakar, Župančičeva ul. 3, Ljublja-
na, tel. 061/17-85-209.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
A) Oprema – pisarniško pohištvo:
1. omare pisarniške visoke – 200 ko-

sov,
2. omare pisarniške nizke – 35 kosov,
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3. omare rolo – 50 kosov,
4. mize pisalne s predali d=160 –

106 kosov,
5. mize pisalne s predali d=130 –

35 kosov,
6. mize strojepisne d=130 – 50 kosov,
7. mize računalniške – kovin. podnožje

d=80 – 60 kosov,
8. mize računalniške – kovin. podnožje

d=120 – 80 kosov,
9. oprema za kabinet sodnika/tožilca –

60 enot,
10. omare kovinske visoke – 25 kosov,
11. blagajne-sefi srednji – 8 kosov,
12. stoli vrtljivi z opirali za roke –

110 kosov,
13. stoli vrtljivi brez opiral – 200 kosov,
14. stoli h klubskim mizam – 100 ko-

sov,
15. stoli navadni – 100 kosov;
B) Birotehnična oprema (v tem delu

ponovitev javnega razpisa Ur. l. RS, št. 39,
z dne 22. 5. 1998):

1. aparati fotokopirni A3/A4 – 30 ko-
sov,

2. aparati fotokopirni A4 – 13 kosov,
3. diktafoni za reprodukcijo – 50 kosov,
4. diktafoni za snemanje in reprodukcijo

– 65 kosov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

73,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 26. 10. 1998 in/ali zaključek 30. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
14. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosod-
je RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Žu-
pančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana.

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 13. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
pravosodje RS, odpiranje vodi Vesna Cu-
krov, Župančičeva ul. 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-404.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 11. 1998.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998, od 8. do 10. ure.

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

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

čila: 30. 10. 1998.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-6447
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
mag. Marjana Sever Bračun, dipl. ek., Kot-
nikova 28, Ljubljana, tel. 061/13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 32.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: 20 stomatoloških

enot, od tega: 6 enot s tremi biči,
14 enot s štirimi biči.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 45,000.000
SIT, predvideni čas objave 11. 9. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 11. 11. 1998 in
zaključek: montaža strojev je najkasneje do
28. 2. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljublja-
na, prevzemnik vložišče, Kotnikova 28,
Ljubljana, tel. 061/13-12-083, soba št. 33.

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 13. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni
dom Ljubljana, odpiranje vodi dr. Franc
Turk, Kotnikova 28, Ljubljana, tel.
061/13-28-128 h.c., velika sejna soba v
kleti.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana,
kont. oseba Nastja Stergar, dipl. ek., Kotni-
kova 28, Ljubljana, tel. 061/13-12-082,
faks 061/13-12-237, soba št. 32.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 do 15. ure za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 50101-603-48587.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo v pisni obliki,

se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-6448
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-
javž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.

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

zov otrok v JZ Osnovna šola Vitanje v
letu 1998/99.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1998 in/ali zaključek 24. 6.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Vitanje, prev-
zemnik Ivica Fijavž, Vitanje 67, 3205 Vita-
nje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Vitanje, od-
piranje vodi Fric Gorazd, Vitanje 67, Vita-
nje, tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vitanje, kont. ose-
ba Ivica Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel.
063/775-042, faks 063/775-134.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 9. 1998.

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

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

čila: 15. 10. 1998.
Občina Vitanje

Ob-6449
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-612, faks 063/42-03-485, so-
ba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet javnega naročila so: stalna de-

la na deponiji premoga v Termoelektrar-
ni Šoštanj.

Z izvajanjem preriva premoga (predvido-
ma 2,5 mio ton/letno) na deponiji mora biti
zagotovljena redna in stalna oskrba s pre-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6061

mogom. Poleg preriva je treba premog stal-
no tlačiti in zgoščevati, da se prepreči mo-
rebitni samovžig.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 330,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 let, začetek januar 1999
do decembra 2004.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, pri izbiri: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., prevzemnik Jana Gorčan, dipl.
ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šo-
štanj, tel. 063/42-03-582, faks
063/42-03-485, soba št. 1.21, e-mail
jana.gorcan@te-sostanj.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 (deponija premoga).

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Termoelektrar-
na Šoštanj, 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: Termoelektrarna
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-komer-
ciala, e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpola-
go od 15. 9. 1998 do 1. 10. 1998 za
200.000 SIT po predhodni najavi na tel.
063/42-03-582.

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: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Lenat Mardjetko, dipl. inž. za teh-
nični del, Viktor Robnik, dipl. ek. za ko-
mercialni del, Ulica Ivo Lole Ribarja 18,
Šoštanj, tel. 063/42-03-291 – Mardjetko,
tel. 063/42-03-612 – Robnik, 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.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-6451
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Ograjenšek Peter, Mestni trg 10, Šentjur,
tel. 063/740-162, faks 063/743-446, so-
ba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: cestno omrežje in
pešpot v stanovanjski coni III/1 Šentjur.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1998 in zaključek april 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Šentjur pri Ce-
lju, prevzemnik tajništvo urada župana,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 42.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Šent-
jur pri Celju, odpiranje vodi komisija za od-
piranje ponudb, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, soba št. 48.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur pri Celju,
kont. oseba Ograjenšek Peter, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/740-162, faks
063/743-446, soba št. 46.

Način plačila: virman, znesek 10.000
SIT, na račun številka: 50770-637-56047;
Občinska uprava Občine Šentjur pri Celju.

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: 6. 11. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 351-09/97-03 Ob-6452
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Muta, kont. oseba Silva Skutnik,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja zdravstve-
ne postaje – novogradnja prizidka in do-
končanje obstoječega objekta na Zg.
Muti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,5 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek novembra 1998 in/ali zaključek novem-
bra 2002.

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 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Muta, prevzem-
nik urad župana, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel. 0602/61-823, faks 0602/61-114.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Muta,
odpiranje vodi Uljana Brunšek, Glavni trg
17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.

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: Občina Muta, kont. osebi
Silva Skutnik in Jože Koprivnik, Glavni trg
17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 8.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51860-630-25685 sklic 351-8-97.

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: 12. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
Občina Muta

Ob-6453
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Belec, Zemljemerska
12, Ljubljana, tel. 061/178-49-18, faks
061/178-49-09, soba št. P 10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: usklajevanje in dovz-

drževanje digitalnih katastrskih načrtov
na IOGU Ljubljana – na območju Mest-
ne občine Ljubljana.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1998 in/ali zaključek 15. 10.
1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
8. ure, na naslov: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, prevzemnica Vesna Be-
lec, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-49-18, faks 061/178-49-09, so-
ba št. P 10.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Zemljemerska 12, Ljubljana, m. sejna
soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, kont. oseba Vesna Be-
lec, Zemljemerska 12, Ljubljana, tel.
061/178-49-18, faks 061/178-49-09, so-
ba št. P 10.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 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 2. 12. 1998.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 13/98 Ob-6455
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
za naročilo blaga brez omejitev

Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 6, Koper, faks
066/273-214.

Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Predmet javnega naročila: nakup novih
ali rabljenih nezasedenih vseljivih sta-
novanj in nevseljivih stanovanj in stano-
vanjskih hiš, ki so predvidene za adap-
tacijo oziroma prenovo na območju
Mestne občine Koper.

Skupna orientacijska vrednost javnega
razpisa je 100,000.000 SIT.

Orientacijska cena za m2 stanovanja
znaša:

– za nova stanovanja do 180.000 SIT,

– za rabljena stanovanja in stanovanja
potrebna prenove 150.000 SIT, s tem, da
cena vključuje aproksimativno ceno pre-
nove.

Predviden rok sklenitve kupoprodajne
pogodbe in izročitve nepremičnine v last in
posest naročnika: 15. 12. 1998.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zem-

ljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa ali
izvirnik overjene pogodbe o pridobitvi sta-
novanja, če še ni vpisana etažna lastnina) ali
dokaz o investitorstvu, če gre za gradnjo
stanovanj za trg,

– vse pomembne podatke o nepremič-
nini, zlasti glede lokacije, starosti, lege, po-
vršine, števila ter razporeda prostorov, sta-
nja objekta, dosedanjih vzdrževalnih delih
idr.,

– ceno,
– opcijo ponudbe z veljavnostjo najmanj

do 1. 12. 1998,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od

30 dni od notarske overitve pogodbe,
– navedbo osebe, ki daje pojasnila v zve-

zi s ponudbo in telefonsko številko,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z

navedenimi zahtevami, jo naročnik lahko iz-
loči iz nadaljnje obravnave.

Datum in ura, do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 12. oktober 1998 do
12. ure.

Polni naslov za predložitev ponudb: Sta-
novanjski sklad Mestne občine Koper, Ver-
dijeva 6, Koper, soba št. 201/II.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj,
ponudba – javni razpis za nakup stanovanj“
in številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter točen naslov ponudnika.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. oktober 1998 ob 13. uri, v prostorih
Mestne občine Koper, Verdijeva 6, Koper,
soba št. 4 (pritličje).

Odpiranje ponudb vodi Irena Kocjančič,
dipl. jur.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti pisno pooblastilo.

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

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila je 6. 11. 1998.

Merila za dodelitev naročila:
– cena in plačilni pogoji,
– višina potrebnih sredstev za pridobitev

stanovanjskih površin v primeru dotrajanih
oziroma nevseljivih objektov,

– ustreznost potrebam naročnika glede
površine, števila prostorov in starosti stano-
vanja,

– lokacija in lega,
– stanje nepremičnine,
– možnost prenove in pridobitve stano-

vanjskih površin,
– dosedaj pridobljena soglasja in dovo-

ljenja za prenovo (npr. soglasje MZVNKD
Piran, projektna dokumentacija, lokacijsko
in gradbeno dovoljenje),

– prednost pri izbiri bodo imeli ponudni-
ki, ki nudijo več stanovanjskih enot v istem
objektu oziroma kareju,

– dodatne ugodnosti.

Kupec si pridržuje pravico, da pri vred-
notenju ponudb za prodajo nepremičnin, ki
so potrebne adaptacije oziroma prenove
sam oceni višino potrebnih vlaganj.

Ponudniki morajo pred izbiro omogočiti
ogled nepremičnine, sicer se njihovo po-
nudbo lahko izloči iz postopka izbire. Po-
nudniki, ki bodo ponudili stanovanja, ki so
še v gradnji, morajo omogočiti vpogled v
tehnično dokumentacijo, iz katere bo raz-
vidno stanje oziroma opremljenost dokon-
čanih stanovanj.

Stanovanja, ki so v času tega razpisa še
v gradnji, morajo biti dokončana in vseljiva
najkasneje do 1. 11. 1998.

Pred sklenitvijo pogodbe za nakup nove-
ga stanovanja ali stanovanj bo moral proda-
jalec oziroma investitor predložiti uporabno
dovoljenje.

Ponudnik, ki bo dal ponudbo v imenu in
za račun druge fizične ali pravne osebe,
mora v ponudbi to izrecno navesti in predlo-
žiti vso zahtevano dokumentacijo za osebo
v imenu in za račun katere bo dal ponudbo
ter notarsko overjeno pooblastilo lastnika
nepremičnine.

Plačilo kupnine predvidoma v roku
30 dni od notarske overitve kupoprodajne
pogodbe. Pri izbiri ne bodo upoštevane po-
nudbe, ki bodo zahtevale predplačilo.

Dodatna pojasnila glede razpisa lahko
dobite na Uradu za nepremičnine Mestne
občine Koper, tel. 066/446-100 (Kokole
Tanja in Benčič Eleonora).

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Stanovanjski sklad Mestne občine Koper

Ob-6456
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro Primorska, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije, Erjavče-
va 22, Nova Gorica, tel. 065/23-311, faks
065/23-212, kont. osebi Brešan Metod,
dipl. el. inž., ali Vrabec Darijo, dipl. el. inž.

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za blago in sto-
ritve – Zaščita in daljinsko vodenje,
prevzemne meritve za RTP Vrtojba
110/20 kV.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del: junij 1999.
5. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-

šega ponudnika ter način ocenjevanja po-
nudb

Pogoji in merila so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

Naročnik bo upošteval preference za do-
mače ponudnike v višini 10%.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti na na-
slov: Elektro Primorska, d.d., tajništvo, Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele ali bodo osebno predložene v tajništvo
podjetja najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
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za RTP Vrtojba 110/20 kV – Zaščita in da-
ljinsko vodenje, prevzemne meritve” ter šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen točen naslov ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1998 ob 9. uri, v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpi-
ranje bo vodil Dominik Nemec, dipl. inž. el.

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

Ponudniki bodo obveščeni o sprejemu
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 7 dni od sprejema sklepa.

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

Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi po faksu
065/23-212, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22,
Nova Gorica, do vključno 25. 9. 1998, med
9. in 11. uro – pri administratorki tehnične-
ga sektorja Andreji Smole.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
50.000 SIT, na ŽR št. 52000-601-22566,
s pripisom za razpisno dokumentacijo – bla-
go in storitve za RTP Vrtojba 110/20 kV.

10. Ostali podatki
Vse dodatne informacije so možne samo

v pisni obliki.
Naročnik bo organiziral predhodni se-

stanek s ponudniki dne 25. 9. 1998 ob
10. uri, na objektu RTP Vrtojba, Opekar-
niška ulica v Vrtojbi pri Novi Gorici.

Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica

Ob-6457
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: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jo-
že, Savinjska cesta 4, Nazarje, tel.
063/833-022, faks 063/833-022.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba razbreme-
nilno-dušilnega jaška na kanalizaciji Na-
zarje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del:
zečetek oktober 1998 in/ali zaključek no-
vember 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Nazarje, prev-
zemnik tajništvo, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, tel. 063/833-022, faks
063/833-022.

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 8. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Nazarje, od-
piranje vodi komisija.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v skladu z ZJN.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. ose-
ba Štiglic Jože, d.i.s., Savinjska cesta 4,
Nazarje, tel. 063/833-022, faks
063/833-022.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52810-630-10110.

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: oktober 1998.
Občina Nazarje

Ob-6458
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Žalec, Oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Mi-
lan Gerželj, gr. inž., Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, tel. +386 63 715 313, faks +386
63 716 311, soba št. 55a, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija lokalnih
cest in javnih poti po neurju v letu 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,950.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v letu 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 0%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve,
prevzemnik tajništvo oddelka za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, Ul. Savinjske če-
te 5, 3310 Žalec, tel. +386 63 715 313,
faks +386 63 716 311, soba št. 40, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Žalec, Od-
delek za okolje, prostor in komunalne zade-
ve, odpiranje vodi Slavko Šketa, dipl. inž.
gr., Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel. +386
63 715 313, faks +386 63 716 311, soba
št. 11, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, kont.
oseba Milan Gerželj, gr. inž., Ul. Savinjske
čete 5, Žalec, tel. +386 63 715 313, faks
+386 63 716 311, soba št. 55a, e-mail:
obcina.zalec@eunet.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na ŽR proračuna Občine
Žalec, na račun številka:
50750-630-10238, z navedbo: “za izbiro
izvajalca sanacije lokalnih cest in javnih poti
po neurju v letu 1997“.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Žalec, Oddelek za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve, kont. oseba Milan
Gerželj, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, tel. +386
63 715 313, faks +386 63 716 311, soba
št. 55a, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.

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

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

čila: 10. 10. 1998.
Občina Žalec

Ob-6466
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: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Alenka Lamovec,
Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– varianta A) najem opremljenih po-

slovnih prostorov v okvirni velikosti
653 m2 za potrebe Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem v ožjem sre-
dišču mesta Maribor, vključno z naj-
manj 5 zunanjimi parkirnimi mesti in 2
garažnima mestoma,

– varianta B) najem s postopnim od-
kupom opremljenih zgoraj navedenih
poslovnih prostorov, vključno z navede-
nim številom zunanjih parkirnih in ga-
ražnih mest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,425.000 SIT mesečno.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: začetek najema predvidoma
1. 11. 1998, pod varianto A) za nedoločen
čas, pod varianto B) po predlogu ponudnika.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila:
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– pod varianto A): lokacijska ustreznost,
ustreznost poslovnih prostorov po dodatnih
merilih za najem poslovnih prostorov, kon-
kurenčnost cen, spreminjanje cen, plačilni
pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku,

– pod varianto B): lokacijska ustreznost,
ustreznost poslovnih prostorov po dodatnih
merilih za najem poslovnih prostorov, pogo-
ji postopnega odkupa poslovnih prostorov
po dodatnih merilih za najem poslovnih pro-
storov, pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme, konku-
renčnost cen, spreminjanje cen, plačilni po-
goji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/1785-583, faks
061/1785-579, glavna pisarna.

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 2. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27A, Ljublja-
na, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579, sejna soba.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Alenka La-
movec, Gregorčičeva 27A, Ljubljana, tel.
061/1785-570, faks 061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 9. 1998 do 18. 9. 1998, vsak de-
lovni dan od 13. do 15. ure.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 1. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Št. 353-14/97 Ob-6467
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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, No-

va Gorica, tel. 065/27-487, faks
065/21-233, soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: kanalizacija Pod-
mark I. v Šempetru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnik Oddelek za infrastruk-
turo in gospodarske javne službe, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/27-487, faks 065/21-233, soba št.
26/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
1998 ob 12.15, na naslovu: Mestna obči-
na Nova Gorica, odpiranje vodi Stojan Vi-
čič, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/28-011, int. 247, 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 14. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Stojan Vičič, Trg E. Karde-
lja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, int.
247, faks 065/21-233, soba št. 20/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52000-630-7001.

Ponudba mora veljati do 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Št. 343-21/96 Ob-6468
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: ureditev parkirišča
za osebna vozila za zdravstvenim do-
mom v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 9. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, prevzemnik Oddelek za infrastruk-
turo in gospodarske javne službe, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/28-011, int. 247, faks 065/21-233,
soba št. 26/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 30. 9. 1998
ob 12.15, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Stojan Vičič, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011,
int. 247, faks 065/21-233, steklena dvora-
na.

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 Nova Gori-
ca, kont. oseba Stojan Vičič, Trg E. Karde-
lja 1, Nova Gorica, tel. 065/28-011, int.
247, faks 065/21-233, soba št. 20/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52000-630-7001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do 30. 10. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 16. 10. 1998.
Mestna občina Nova Gorica

Št. 60-1965/98 Ob-6469
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: JP Komunala, d.o.o., kont. oseba An-
dreja Gorše, Muzejska ul. 5, Novo mesto,
tel. 068/321-514, faks 068/324-115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: gradnja poslovnega
objekta JP Komunala na Cikavi: izgrad-
nja poslovnega objekta JP Komunala na
Cikavi obsega gradbena, obrtniška in
instalacijska dela ter zunanjo ureditev
štirietažnega objekta z bruto etažno po-
vršino 580 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
228,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
15. 11. 1998 in/ali zaključek 15. 11. 1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6065

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

Merila za dodelitev naročila: popolnost
ponudbe, potrjene reference s strani naroč-
nikov, plačilni pogoji, roki izvedbe, uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikov.

Veljavnost sprejemljivih finančnih zava-
rovanj za resnost ponudbe: bančna garan-
cija v višini 10% ponudbe vrednosti mora
biti priložena že v ponudbi, za ostale vrste
garancij pa v ponudbo ponudniki priložijo
samo potrjene izjave, da bodo bančne ga-
rancije predložili v rokih kot so navedeni v
izjavah v razpisni dokumentaciji. Veljavnost
bančne garancije za resnost ponudbe je do
15. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: JP Komunala, d.o.o.,
Muzejska ul. 5, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
1998 ob 8. uri, na naslovu: JP Komunala,
d.o.o., odpiranje vodi Žarko Kovačevič, dipl.
inž. gr., Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-524, faks 068/322-248, sejna
soba.

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: JP Komunala, d.o.o., kont.
oseba Rafaela Vidic, Muzejska ul. 5, Novo
mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998 za 60.000 SIT, vsak delov-
nik med 9. in 12. uro.

Način plačila: ob predložitvi potrdila
Agencije za plačilni promet RS o plačilu ma-
terialnih stroškov, na račun številka:
52100-601-11459 – JP Komunala, d.o.o.,
Novo mesto, s pripisom “Poslovni objekt JP
Komunale na Cikavi”.

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.
Prvi neuspeli javni razpis na to naročilo

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49, z
dne 3. 7. 1998, Ob-4191.

Ponudba mora veljati do 15. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Ob-6470
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko, inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: prenova poslopja
Stara osnovna šola, Gačnikova 5, Rav-
ne na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
92,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 9 mesecev ali 270 dni,
začetek 2. 11. 1998 in/ali zaključek 31. 7.
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 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638.

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 13. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, odpiranje vodi Mihaela Poroč-
nik, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Mihaela Poročnik, Čečovje
12a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821, faks 0602/23-638.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 51830-630-25601.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Raj-
ko Hovnik, inž. grad., Čečovje 12a, Ravne
na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

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

Ponudba mora veljati do 2. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 10. 1998.
Občina Ravne-Prevalje

Ravne na Koroškem

Št. 203-34/98-02/1 Ob-6471
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Stanovanjski sklad občine Maribor, kont.
oseba Darko Breznik, Grajski trg 1, Mari-
bor, tel. 062/229-7360, faks
062/215-221, soba št. 202.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup praznih no-

vih ali rabljenih nezasedenih stanovanj
za potrebe socialnega natečaja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni od podpisa kup-
ne pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Stanovanjski sklad občine
Maribor, prevzemnica Milena Weingerl, Graj-
ski trg 1, 2000 Maribor, tel. 062/229-7360,
faks 062/215-221, soba št. 206.

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 10. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
občine Maribor, odpiranje vodi Danica Pu-
tora, Grajski trg 1, Maribor, tel.
062/229-7360, faks 062/215-221, soba
št. 209.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, kont. oseba Milena Weingerl, Graj-
ski trg 1, Maribor, tel. 062/229-7360, faks
062/215-221, soba št. 206.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: gotovina.
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: 20. 11. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-6472
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Jeraj Margareta, dia, Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.
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2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine:
A) Srednja kov. in prom. šola Koper:

GOI dela v obstoječi učilnici,
B) Srednja kov. in prom. šola Koper:

dobava in montaža opreme za frizersko
učilnico.

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 8,000.000 SIT, B) 7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 10. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: LIZ inženiring Ljubljana,
prevzemnik Javovšek Vinko, dig, Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/133-62-52,
faks 061/319-245, soba št. V/511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Urad RS za šolstvo.

Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, odpiranje vodi Margareta Jeraj, dia,
Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ inženiring Ljubljana,
prevzemnik Javovšek Vinko, dig, Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tel. 061/133-62-52,
faks 061/319-245, soba št. V/511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 9. 1998 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 9. 10. 1998.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6473
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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:
1. Mestna občina Velenje, Velenje, Ti-

tov trg 1,
2. Ministrstvo za okolje in prostor,

Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b,

– kont. osebe:
– Marija Tekavec, s.p., dipl. inž. gradb.

– Biro “M”, Lipa 27, Velenje, tel.
063/855-422, faks 063/855-422,

– Milka Leskovšek, dipl. inž. grad. – JP
Javne naprave, d.o.o., Celje, Teharska 49,
Celje, tel. 063/483-721, faks
063/443-114,

– dr. Jani Zore, dipl. inž. grad. – Mini-
strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana, tel. 061/178-73-57, faks
061/178-74-22.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: študija termične ob-

delave trdnih odpadkov iz naselij za se-
verovzhodno Slovenijo in deponiranja
preostankov odpadkov po sežigu.

Študija bo strokovna podlaga za odloča-
nje o nadaljevanju razvoja gospodarjenja z
odpadki v severovzhodni Sloveniji. Zajema
dva alternativna sklopa ravnanja z odpadki
ter dve ponujeni lokaciji; odlaganje preo-
stankov odpadkov po sežigu, logistiko trans-
porta in energetsko bilanco.

3. Orientacijska vrednost naročila:
46,000.000 SIT (skupna vrednost naro-
čila).

4. Dobavni rok: 6 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 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
prevzemnica Janja Kastelic, Titov trg 1,
3320 Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642, soba št. 15, pritličje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Velenje, odpiranje vodi Marija Tekavec,
dipl. inž. grad., Titov trg 1, Velenje, tel.
063/856-151, faks 063/854-642, sejna
soba št. 27, I. nadstropje.

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: Mestna občina Velenje,
prevzemnica Janja Kastelic, Titov trg 1, Ve-
lenje, tel. 063/856-151, faks
063/854-642, soba št. 15, pritličje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 10. 1998 do 10. ure, za 30.000
SIT.

Način plačila: virmansko nakazilo, na ra-
čun številka: 52800-630-000-9010152,
Mestna občina Velenje – Projekt termične
obdelave trdnih odpadkov, s pripisom “javni
razpis”.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovnik med 8. in 12. uro.

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

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

čila: 13. 11. 1998.
Mestna občina Velenje

Ob-6474
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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: Reševalna služba Koroške, kont. ose-
ba Ludvik Kordež, Ob Suhi 11/a, Ravne
na Koroškem, tel. 0602/23-939, faks
0602/23-316.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: reševalno vozilo:
– kombi verzija, srednje povišan (vi-

šina ne sme presegati 2.400 mm),
– ustrezno zmogljiv bencinski motor

ter synchro pogon (4 × 4).
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od podpisa po-

godbe.
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
10. ure, na naslov: Reševalna služba Ko-
roške, prevzemnik tajništvo, Ob Suhi 11/a,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-939, faks 0602/23-316.

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 28. 9. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Reševalna služba
Koroške, odpiranje vodi strokovna komisi-
ja, Ob Suhi 11/a, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-939, faks 0602/23-316.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Reševalna služba Koroške,
kont. oseba Ludvik Kordež, Ob Suhi 11/a,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-939,
faks 0602/23-316.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: na blagajni tajništva ali na
račun številka: 51830-603-33033.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 20. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 15. 10. 1998.
Reševalna služba Koroške
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Ob-6475
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 črpališča
ČR 3 v naselju Satahovci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 1 me-
sec.

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
12.  ure,  na  naslov:  Mestna  občina
Murska  Sobota,  prevzemnica  Viher  Jo-
žica, Kardoševa 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 5. 10. 1998
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvet-
ko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska So-
bota, tel. 069/31-000, faks 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 25. 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. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-6476
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 061/134-45-15, soba št.
302, e-mail: peter.kokosinek@telekom.si.

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

Navedba vsebine: dobava in namesti-
tev strojne in programske opreme siste-
ma strežnika za projekt Teletočka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni od sklenitve pogod-
be, začetek decembra 1998 in/ali zaklju-
ček januarja 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, faks
061/134-45-15, soba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., odpiranje vodi predsednik ko-
misije, Cigaletova 15, Ljubljana, soba št.
801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 do 13. ure, za 15.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 061/134-45-15, soba št.
302, e-mail: peter.kokosinek@telekom.si.

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

Ponudba mora veljati do sklenitve po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 12. 1998.

Ob-6477
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Veronika Romič, Cigaletova 15, Ljubljana,
tel. 061/304-502, faks 061/133-84-29.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja, oseb in interesov Telekoma Slo-
venije, d.d.

3. Orientacijska vrednost naročila:
408,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1999 ob 00.00 uri, in/ali zaključek 31. 12.
1999 ob 24. uri.

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 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnica Veronika Romič, Cigaletova
10, II. nadstropje, 1000 Ljubljana, tel.
061/304-502, faks 061/133-84-29, soba
št. 208.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, d.d., odpiranje vodi Veronika Ro-
mič, Cigaletova 15, VIII. nadstropje, Ljublja-
na, tel. 061/304-502, faks
061/133-84-29, soba št. 801.

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: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba Veronika Romič, Cigaletova 10,
II. nadstropje, Ljubljana, tel. 061/304-502,
faks 061/133-84-29, soba št. 208.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 10.000 SIT, vsak delov-
nik med 8. in 12. uro.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-601-35407, pri APP Ljublja-
na. Dvig je možen po izvršenem vplačilu le s
pisnim pooblastilom delniške zavarovalne
družbe.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 11. 1998.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-6478
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: Sklad dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja, d.d., kont. oseba Mojca Rome, Mala
ulica 5, p. p. 802, Ljubljana, tel.
061/13-11-046, faks 061/13-12-328.

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

Navedba vsebine: nakup in namesti-
tev računalniške opreme ter izobraže-
vanje:

a) strojna oprema:
– strežnik – 1 kos,
– delovne postaje – 9 kosov,
– prenosnik – 2 kosa,
– tiskalniki – 6 kosov;
b) mrežna oprema:
– ožičenje poslovnih prostorov,
– postavitev ožičenja,
– aktivna mrežna oprema – 1 kos;
c) programska oprema;
d) namestitev programske opreme;
e) izobraževanje;
vse po specifikaciji naročnika, navedeni

v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Sklad dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja, d.d., prevzemnica
Mojca Rome, Mala ulica 5, p. p. 802, Ljub-
ljana, tel. 061/13-11-046, faks
061/13-12-328.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Sklad dodatne-
ga pokojninskega zavarovanja, d.d., odpira-
nje vodi strokovna komisija, Mala ulica 5, p.
p. 802, Ljubljana, tel. 061/13-11-046, faks
061/13-12-328, soba št. 14/VI.

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: Sklad dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja, d.d., kont. oseba Mojca
Rome, Mala ulica 5, p. p. 802, Ljubljana,
tel. 061/13-11-046, faks 061/13-12-328.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 10.000 SIT, od 10. do
12. ure.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50101-656-845434.

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 11. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.
Sklad dodatnega pokojninskega

zavarovanja, d.d., Ljubljana

Št. 174740 Ob-6479
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Celje, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., kont. osebi
Srečko Mašera, dipl. inž. in Anton Medved,
inž., Vrunčeva 2a, Celje, tel. 063/42-010,
faks 063/485-023.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: energetski regulacij-

ski transformator 110/21-10.5/10.5 kV,
YNyn 6(d5), moči 31,5 MVA, način hla-
jenja ONAN – 1 kom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:

merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel.063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje,
odpiranje vodi Marijan Žumer, dipl. inž.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba št. 401.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pis-
nim sklepom do 6. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, , kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-01-473, soba št. 408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 5.000 SIT, po predhod-
ni enodnevni najavi po tel. 063/42-01-473
ali po faksu 063/485-023, z dokazilom o
plačilu stroškov na račun številka
50700-601-10238 s pripisom za razpisno
dokumentacijo ali na blagajni podjetja s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne, se

dobijo na naslovu pod 1. 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: 6. 11. 1998.

Št. 174740 Ob-6480
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Celje, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., kont. osebi
Srečko Mašera, dipl. inž. in Anton Medved,
inž., Vrunčeva 2a, Celje, tel. 063/42-010,
faks 063/485-023.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: odklopniki za nape-

tost 110 kV – 4 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

22,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 5 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: merila navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, odpi-
ranje vodi Marijan Žumer, dipl. inž., Vrunče-
va 2a, Celje, soba št. 401.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s
pisnim sklepom do 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, , kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-01-473, soba št. 408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 5.000 SIT, po predhod-
ni enodnevni najavi po tel. 063/42-01-473
ali po faksu 063/485-023, z dokazilom o
plačilu stroškov na račun številka
50700-601-10238 s pripisom za razpisno
dokumentacijo ali na blagajni podjetja s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne, se

dobijo na naslovu pod 1. točko.
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: 30. 10. 1998.

Št. 174740 Ob-6481
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Celje, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., kont. oseba
Janez Čobec, inž., Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-01-278, faks 063/485-023, soba
št. 303.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  terensko  vozilo  –

5 kom.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Elektro Celje, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
prevzemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, soba št. 408.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Elektro Celje, odpi-
ranje vodi Marijan Žumer, dipl. inž., Vrunče-
va 2a, Celje, soba št. 401.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pis-
nim sklepom do 16. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-01-473, soba št. 408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1998 za 5.000 SIT, po predhod-
ni enodnevni najavi po tel. 063/42-01-473
ali po faksu 063/485-023, z dokazilom o
plačilu stroškov na račun številka
50700-601-10238 s pripisom za razpisno
dokumentacijo ali na blagajni podjetja s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne, se

dobijo na naslovu pod 1. točko.
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: 30. 10. 1998.
Elektro Celje, d.d.

Ob-6482
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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 Ormož, kont. oseba Andrej Ze-
lenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 13.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja pločnika
v Cvetkovcih.

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: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 28. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nica Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, od-
piranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 15.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 8. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

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: 9. 11. 1998.

Ob-6483
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: Občina Ormož, kont. oseba Pavla Iva-
nuša, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 9.

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

grad Ormož.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,5 mio SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 21. 9. 1998 do
9. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzem-
nica Dragica Vurušič, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož, od-

piranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 4.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 do 13. 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 21. 11. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 2. 10. 1998.
Občina Ormož

Ob-6484
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: revidiranje konsoli-

diranega računovodskega izkaza (Pošte
Slovenije, Poštna banka Slovenije). Re-
vidiranje letnih računovodskih izkazov
Pošte Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktobra 1998 in/ali zaključek 20. 5.
1999, konsolidiranega računovodskega iz-
kaza /Pošte Slovenije in PBS/, zaključek
30. 4. 1999 revidiranje letnih računovod-
skih izkazov Pošte Slovenije, d.o.o.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 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 6. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pošta Slovenije,
d.o.o., odpiranje vodi komisija za izbor,
Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje, sejna soba.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 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 30. 9. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, splošna položni-
ca, 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: 23. 10. 1998.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 15-112/98 Ob-6485
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: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, kont. oseba Tončka
Novak, Novi trg 6, Novo mesto, tel.
068/317-158, faks 068/317-157, soba
št. 58/II.

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

skih otrok v Mestni občini Novo mesto
od novembra 1998 do konca pouka v
šolskem letu 1998/99 za Osnovne šole:
Bršljin, Brusnice, Center, Dolenjske To-
plice, Mirna Peč, Stopiče, Šmarjeta, Šmi-
hel, Vavta vas in Žužemberk.

Na ta razpis sprejemamo samo ponud-
be za prevoz učencev, ki se nanašajo na
vse osnovne šole v občini, ki so predmet
razpisa.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 36,000.000 SIT;
11. 9. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: od
2. novembra 1998 do 24. junija 1999, ozi-
roma do konca pouka v šolskem letu
1998/99, vse šolske dni po šolskem kole-
darju za šolsko leto 1998/99.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: ponudbena cena, plačilni pogoji, na-
čin usklajevanja cen, reference za izvajanje
tovrstnih prevozov, usposobljenost in spo-
sobnost ponudnika. Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Sekretariat za izobraževanje, prev-
zemnica Darinka Slanc, Novi trg 6, 8000
Novo mesto, tel. 068/317-154, faks
068/317-157, soba št. 54/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 12. 10.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Novo mesto, odpiranje vodi Marjana Maj-
ster, Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-202, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, Sekretariat za izobraževanje, kont. ose-
ba Darinka Slanc, Novi trg 6, Novo mesto,
tel. 068/317-154, faks 068/317-157, so-
ba št. 54/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 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: 11. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 6. 11. 1998.
Mestna občina Novo mesto

Ob-6486
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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., Ulica
15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044, soba št. 15.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija izločanja
plavajočih snovi iz površine ozračenega
maščobnika na centralni čistilni napravi
Koper (gradbeni, strojno in elektromon-
tažni del).

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni, za-
četek oktobra 1998 in/ali zaključek novem-
bra 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 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 oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., odpiranje vodi Go-
ran Štrancar, 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 16. 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 28. 9. 1998 za 15.000 SIT. Ogled pro-
jektne dokumentacije v fazi PGD – PZI pa je
na razpolago do 28. 9.1998.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: ŽR Komunale Koper, št.
51400-601-10953.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 23. 10. 1998.

Ob-6487
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., kont. oseba Romana Georgijevič,
Ulica 15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027,
faks 066/32-044, soba št. 4.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava 120 koma-

dov 5 – 6 M3 zabojnikov za zbiranje
odpadkov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek 30. 10.
1998 in/ali zaključek 30. 1. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Javno podjetje Komuna-
la Koper, d.o.o. – s.r.l., prevzemnik tajniš-
tvo – Rozman Brigita ali Patricija Blaško, 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
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Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., odpiranje vo-
di Škerbec Danica, dipl. inž. kem., Ul. 15.
maja 4, Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., kont. osebi Brigita
Rozman ali Patricija Blaško, Ul. 15. maja 4,
Koper, tel. 066/38-027, faks 066/32-044,
tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod ob dvigu dokumentacije) na račun
številka: 51400-601-10953 pri APP
Koper.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., kont. oseba Romana Georgijevič,
Ul. 15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027,
faks 066/32-044, soba št. 4.

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

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

čila: 16. 10. 1998.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-6488
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
kont. oseba Ada Štravs-Brus, dipl. inž.
gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: hidrološka študija

Pesnice (novelacija v povezavi z načrto-
vano avtocesto).

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,300.000 SIT.

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

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc
(vložišče Uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

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

nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila in imena ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998
ob 13. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10.1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 do 10. ure.

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

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

čila: 6. 11. 1998.

Ob-6489
Na podlagi tretjega odstavka 41. 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: MOP, Uprava RS za varstvo narave in
Občine Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, Vi-
pava, Kanal, kont. oseba Ada Štravs-Brus,
dipl. inž. gradb., Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
061/178-44-38, faks 061/178-40-52, so-
ba št. 221, e-mail ada.stravs-brus@mo-
puvn.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovne podlage

za varovanje kraških vodnih virov Trnov-
sko-Banjške planote.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 9 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki
predložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, prevzemnica Jelka Šimenc
(vložišče Uprave), Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52, soba št. P13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 12. uri, na naslovu: MOP, Uprava RS za
varstvo narave, odpiranje vodi Ada
Štravs-Brus, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-44-38, faks
061/178-40-52, soba št. 221, e-mail
ada.stravs-brus@mopuvn.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10.1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, kont. oseba Vesna Plemelj, Vojkova
1b, Ljubljana, tel. 061/178-44-33, faks
061/178-40-52, soba št. 217, e-mail ve-
sna.plemelj@mopuvn.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998 do 10. ure.

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

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

čila: 6. 11. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 0048/308/62-98 Ob-6490
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

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

javni razpis
brez omejitev za dobavo kurilnega olja

in plina mešanice butan-propan
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Republika  Slovenija,  Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štfanova 2,
Ljubljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve in Uprave za notranje zadeve na
celotnem področju države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti.

Orientacijska količina:
a) 1,100.000 l kurilnega olja EL,
b) 240.000 kg plina mešanice bu-

tan-propan.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezen material.
(c) Dobavitelj se lahko prijavi za dobavo

obeh ali samo ene od obeh točk, in sicer a)
ali b).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT,

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo oddajali posamično.

a) 46,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvideno
do 15. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za upravljanje in vzdrževa-
nje zgradb, Cankarjeva ul. 4, 2. nadstropje,
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1501 Ljubljana, kont. oseba Mateja Zore-
tič, tel. 061/172-42-41.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo.

Od dneva objave do 9. 10. 1998, od 9.
do 11. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 4.000
SIT.

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 308-62-98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1998, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1998, ob 9. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanja veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe.

Ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih.

Rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva izstavitve računa, ki je izstavljen
po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: pogodba, sklenjena za dobo
12 mesecev.

12. Zahteve glede pravnega statutsa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 125 dni od dneva odpiranja ponudb –
15. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena, dobavni rok, razširjenost prodajne
mreže, finančno stanje dobavitelja blaga,
reference.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za ceno: 15 točk, dobavni
rok: 10 točk, razširjenost prodajne mreže:
5,5 točk, finančno stanje dobavitelja blaga:
8 točk in reference: 4 točke.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-6370
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-

cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-91, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba opornega
zidu za potrebe novega Taborskega mo-
stu ter obvoza v času gradnje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 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
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Izvedba opornega za potrebe grad-
nje novega Taborskega mostu” – S. P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 10. 1998
ob 11. 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 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 Irena Skubic,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 416.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 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 Sašo Pirc, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-84-03, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 321.

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

Ponudba mora veljati do: 5. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 4. 12. 1998.

Ob-6506
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena 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. Janez
Blaž, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-94, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava osnutkov

dovoljenj za izredne prevoze v doma-
čem in mednarodnem prometu po
51. členu zakona o javnih cestah (Ur. l.
RS, št. 29/97) na območju celotne RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

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

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

– kadri,
– prostori,
– tehnična oprema,
– reference,
– finančne bonitete.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 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 Priprava osnutkov dovoljenj za izredne
prevoze” – J. B. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška
19, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, 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 4. 12. 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 18. 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 mag. Janez Blaž, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
061/178-80-94, faks 061/178-80-36, so-
ba št. 212.

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

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

čila: 11. 12. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste
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Št. 01-18/6-98 Ob-6335
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v

Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: nabava
tujih strokovnih revij, tujih strokovnih
knjig in CD romov, za obdobje 12 me-
secev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT, in sicer:

a) strokovne revije 14,000.000 SIT,
b) strokovne knjige 10,000.000 SIT,
c) CD romi 3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, s pričet-

kom 1. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja cena in drugi kriteriji, dolo-
čeni z zakonom in razpisno dokumentacijo.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo iz-
delane za celotno naročilo ali za posamez-
no vrsto blaga od a) do c) in bodo predlože-
ne najkasneje do petka, 9. 10. 1998 do
11. ure, v tajništvu Ekonomske fakultete,
Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1001 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošilja-
telja. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene ponudniku neodprte.

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

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
13. 10. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi dekana-
ta Ekonomske fakultete Univerze v Ljublja-
ni, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 7 dni od dneva izbire.

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, v recep-
ciji fakultete, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, za ceno 5.000 SIT. Podrobnejše infor-
macije bodo ponudniki dobili na informativ-
nem dnevu, ki bo v torek, 22. 9. 1998 ob
9. uri, v sejni sobi dekanata.

Način plačila: gotovinsko na blagajni fa-
kultete oziroma negotovinsko na žiro račun
št. 50105-603-40269, sklic na št. 122.

9. Ostali pogoji
Dodatne informacije posreduje sodelav-

ka fakultete Irena Otrin, tel. 061/1892-600,
faks 061/1892-698, do 5. 10. 1998 do
14. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

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

čila je 30. 11. 1998.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Št. 227/98 Ob-6366
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zdravstveni dom Hrastnik, kont. oseba
Melita Žarn Tahirovič, Novi dom 11, Hrast-
nik, tel. 0601/44-006, faks 0601/43-434.

2. Predmet javnega naročila: zdravila
skupine D.

Navedba vsebine:
a) skupina: material za nego rane, ostali

sanitetni, zavojni in šivalni material, labora-
torijski material, razkužila in dezinficienti,
ostali medicinsko potrošni material –
6,000.000 SIT,

b) skupina: zobozdravstveni material –
4,000.000 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
1. 10. 1998, zaključek 30. 9. 1999.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 9. 1998 do
10. ure, na naslov: Zdravstveni dom Hrast-
nik, prevzemnica Stanka Zupan – tajništvo,
Novi dom 11.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1998
ob 14. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Hrastnik, v sejni sobi. Odpiranje vodi Martin
Mlinarič, dr. med.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Hrastnik,
Novi dom 11, Hrastnik, kont. oseba Melita
Žarn Tahirovič, tel. 0601/44-006, faks
0601/43-434.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1998 za 5.000 SIT, po enodnev-
ni predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na ŽR
52710-803-40801.

9. Dodatne informacije – samo pisme-
ne, se dobijo na naslovu: Zdravstveni dom
Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik, kont. ose-
ba Melita Žarn Tahirovič, tel. 0601/44-006,
faks 0601/43-434.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti po 50. členu.

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

čila: 9. 10. 1998.
Zdravstveni dom Hrastnik

Ob-6367
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti za izbiro

izvajalca vzdrževanja javnih zaklonišč v
Mestni občini Ljubljana

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, kont. osebi
Robert Kus, Roman Lavrač, vodja naročila,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 338/III,
Ljubljana, tel. 061/306-11-04 in faks
061/306-12-07.

2. Predmet javnega naročila: vzdrževal-
na dela.

Navedba vsebine: vzdrževanje javnih
zaklonišč.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe, ki se sklepa za prora-
čunsko obdobje.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: strokovno kadrovska sposobnost, fi-
nančna sposobnost, cena storitev.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
oddane osebno najkasneje do 2. 10. 1998
do 10. ure, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Bojana Pogačnik,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, soba št. 255/II, tel. 061/306-11-04,
faks 061/306-12-07.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
vzdrževanje zaklonišč” – JR 71.

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

Javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998
ob 10.15, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpi-
ranje bo vodil Tone Mlakar.

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

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

8. 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, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 21. 9. 1998, s fotokopijo potrdila o pla-
čilu 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljane, št.
50100-845-50358, s pripisom: Vzdrževa-
nje zaklonišč.

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
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9. Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-6368
Na podlagi prvega in drugega odstavka

18. člena in 43. ter 45. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 061/1785-239, faks
061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniška oprema

za potrebe državne uprave v Ljubljani in
ostalih krajih po Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 10. 1998 in/ali zaključek 25. 10.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila: usposobljenost in spo-
sobnost ponudnika za realizacijo dobave
opreme, plačilni pogoji, rok dobave, garan-
cijski roki, druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
8.30, na naslov: Servis skupnih služb Vlade
RS, prevzemnica Mojca Gregorič, Gregor-
čičeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
061/1785-583, faks 061/1785-579, glav-
na pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade RS, odpiranje vodi Danica La-
sič, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-450, faks 061/1785-579, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
RS, kont. oseba Duša Škulj, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, tel. 061/1785-239, faks
061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 11. 9. 1998 do 23. 9. 1998, vsak de-
lovni dan od 8.30 do 9.30.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 1. 12. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 30. 10. 1998.

Ob-6369
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
osebi Alenka Lamovec, Suzana Štihec, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-570, 1785-560, faks
061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: urgentna popravila
in manjša investicijsko vzdrževalna dela
na objektih (poslovni prostori, objekti
na mejnih prehodih in službena stano-
vanja), s katerimi upravlja Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Izbranim ponudnikom bo priznana spo-
sobnost za izvajanje del za obdobje od 1. 1.
1999 do 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: usposobljenost
in sposobnost ponudnika za realizacijo raz-
pisanih del, ponudbena cena, plačilni po-
goji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnica Moj-
ca Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/1785-400, faks
061/1785-579.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade RS, odpiranje vodi Bojan Buči-
nel, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/1785-400, faks 061/1785-579, sej-
na soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 12. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpisno
dokumentacijo:  Servis  skupnih  služb  Vla-
de  RS,  kont.  osebi  Alenka  Lamovec,
Suzana Štihec, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, tel. 061/1785-570, 1785-560, faks
061/1785-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 9. 1998 do 2. 10. 1998, med 8. in
10. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 12. 1998.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-6450
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. osebi Alenka Lamovec, Su-
zana Štihec, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 061/17-85-570, 061/17-85-560, faks
061/17-85-579.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: urgentna popravila
in manjša investicijsko vzdrževalna dela
na objektih (poslovni prostori, objekti
na mejnih prehodih in službena stano-
vanja), s katerimi upravlja Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: izbranim ponudnikom bo
priznana sposobnost za izvajanje del za ob-
dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del, ponudbe-
na cena, plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik naročniku.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 10. 1998 do
9. ure, na naslov: Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, prevzemnik Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/17-85-400, faks
061/17-85-579.

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 22. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, odpiranje
vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, 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 11. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo:  Servis  skupnih  služb  Vla-
de Republike Slovenije, kont. osebi Alen-
ka  Lamovec,  Suzana  Štihec,  Gregorči-
čeva 27a, Ljubljana, tel. 061/17-85-570,
061/17-85-560, faks 061/17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 9. 1998 do 2. 10. 1998 med 8. in
10. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 18. 12. 1998.
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Ob-6454
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel.
061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. pranje, kemično čiščenje in

drobna popravila opreme po lokacijah,
2.2. kemično čiščenje opreme po lo-

kacijah,
2.3. čiščenje lamelnih zaves po loka-

cijah,
2.4. čiščenje vzmetnic po lokacijah.
Kraj izvedbe:
Za točko 2.1. vojašnice: Kranj, Bohinj-

ska Bela, Ljubljana (Moste, Šentvid, Oljska
gora, Ig, Zdravstveni center MORS, Upravni
del MORS, Odsek za družbeni standard
MORS in GŠSV), Vrhnika (Stara Vrhnika,
Raskovec, Ljubljanski vrh), Ilirska Bistrica,
Pivka, Postojna, Vipava, Ankaran, Dravo-
grad, Novo mesto, Cerklje ob Krki, VC Po-
kljuka in Poljče);

Za točko 2.2. vojašnice: Maribor, Mur-
ska Sobota, Slovenska Bistrica, Celje in
Ptuj;

Za točko 2.3. vojašnice: vse vojašnice
navedene v točkah 2.1. in 2.2.

Za točko 2.4. vojašnice: vse vojašnice
navedene v točkah 2.1. in 2.2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
340,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: eno leto po veljavnosti pod-
pisane pogodbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel.
061/17-12-389, faks 061/13-18-164.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
MORS-PUS 4/98 – Pranje in kemično či-
ščenje”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Uprava za logistiko, odpiranje
vodi strokovna komisija MORS, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 11. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Purkat
Boštjan, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82,
soba št. 365.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 10. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (za navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS-PUS
4/98) na račun številka:
50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Bojan Zgonc, Andjelko Bogdanov (vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro, ali poslano
pisno na naslov naročnika), Kardeljeva plo-
ščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-56,
061/171-23-40.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati 90 dni po odpira-
nju ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: do 45 dni po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-6461
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 061/134-45-15, soba št.
302, e-mail: peter.kokosinek@telekom.si.

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

Navedba vsebine: dobava, montaža in
vključevanje opreme za omrežje široko-
pasovnih storitev na podlagi ATM tehno-
logije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
290,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni od sklenitve pogod-
be, začetek decembra 1998 in zaključek
marca 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
prevzemnik tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, faks
061/134-45-15, soba št. 300.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., odpiranje vodi predsednik komi-
sije, Cigaletova 15, Ljubljana, soba št. 801.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 12. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, d.d.,
kont. oseba tajništvo Sektorja za investicije,
Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/134-45-15, soba št. 300.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 9. 1998 do 13. ure, za 15.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
50100-601-35407.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Peter Kokošinek, dipl. inž., Cigaletova 15,
Ljubljana, faks 061/134-45-15, soba št.
302, e-mail: peter.kokosinek@telekom.si.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do sklenitve po-
godbe.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 21. 12. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 3188 Ob-6496
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve objavlja na podlagi 18. in 43. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
tehnične dokumentacije

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106.

2. Predmet razpisa: izdelava tehnične
dokumentacije za gradnjo skladišč za naft-
ne derivate (tekoča goriva in tekoči naftni
plin).

3. Tehnična – projektna dokumentacija
obsega:

– gradbeni del,
– strojno tehnološki del,
– elektro del,
– krmiljenje in regulacijo,
– požarno-varnostni del.
4. Vrednost naročila bo določena v pro-

gramu Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve.

5. Pričetek del bo IV. trimesečje 1998.
6. Naročnik bo ponudnikom priznal us-

posobljenost do konca leta 1999.



Stran 6076 / Št. 62 / 11. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, do
vključno 18. 9. 1998 do 14. ure.

8. Potencialni ponudniki si lahko razpi-
sno dokumentacijo ogledajo na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve pri
Škerjanc Vandi, od 11. 9. 1998.

9. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

10. Na razpisu lahko sodelujejo le po-
nudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do
zavoda dlje kot 30 dni (18. člen zakona o
blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

11. Morebitna vprašanja v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki pošljejo pisno po fak-
su 061/1683-167, ali po pošti do 23. 9.
1998. Na postavljena vprašanja bo naroč-
nik odgovoril pisno do 25. 9. 1998.

12. Ponudbe je potrebno poslati pripo-
ročeno po pošti v zaprti ovojnici z vidno
oznako “Usposobljenost ND – Ponudba” na
prednji strani ovojnice, na naslov: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106. Veljaven je poštni
žig 11. 10. 1998 do 24. ure.

13. Javno odpiranje ponudb bo v pro-
storih restavracije Poslovnega centra, Du-
najska 106/I, dne 14. 10. 1998 ob 9. uri.

14. Sklep o izbiri – priznanju usposob-
ljenosti bo naročnik ponudnikom poslal naj-
kasneje v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-6431
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
z zbiranjem predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agen-
cija RS za učinkovito rabo energije, kont. ose-
ba Franc Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/188-83-55, faks 061/188-83-67.

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

kovito rabo energije, izvedba projektov
po izbiri predloga iz “Informativne, izo-
braževalne, svetovalne, razstavne in pro-
mocijske aktivnosti za učinkovito rabo
energije”.

Glavni namen in cilji (predlogov) projek-
tov:

S projekti, za katere se izbira projektne
predloge, se želi spodbuditi dejansko upo-
rabo sodobnih energijsko učinkovitih izdel-
kov, naprav in tehnologij, povečati zanima-
nje, informiranost, poznavanje in osvešče-
nost za URE pri različnih ciljnih skupnih upo-
rabnikov in v različnih sektorjih rabe.

Zbiranje predlogov

Podrobnejši vsebinski okviri za predloge
projektov bodo podani v razpisni dokumen-
taciji.

Posebni pogoji:
– ponudnik za izvajanje projekta ne mo-

re biti proizvodna ali komercialna organiza-
cija, ki ne more zagotoviti neodvisnega pro-
moviranja energetsko učinkovitih proizvodov
ali storitev,

– vsak projekt se izvaja za in v imenu
naročnika,

– posebni program URE na OŠ lahko
predlaga samo posamezna OŠ. Glede na
razpoložljiva sredstva bo(do) izbran(i) naj-
boljši,

– vrednost posameznega predloga je
podana v razpisni dokumentaciji,

– isti ponudnik lahko prijavi več predlo-
gov, vendar za različne vsebine in vsakega
ločeno v posebni ovojnici. MGD-AURE si v
skladu s 4. točko 59. člena zakona o javnih
naročilih pridržuje pravico, da izbere tiste
predloge, ki najbolj ustrezajo zahtevam iz
objavljenega javnega razpisa.

3. Orientacijska vrednost naročil:
20,000.000 SIT.

Za posamezne vsebinske sklope se na-
menja naslednja višina sredstev:

– uveljavljanje uporabe energetsko učin-
kovitih proizvodov široke rabe – do 2 mio
SIT,

– sejemsko predstavitev dejavnosti in
programov učinkovite rabe energije (URE)
– do 4,5 mio SIT,

– seminarsko-posvetovalno informiranje,
izobraževanje in konference za URE – do 5
mio SIT,

– vsebinsko pripravo metod za sistema-
tično obvladovanje URE v javnih stavbah –
do 2 mio SIT,

– vodnik za uveljavljanje URE v večsta-
novanjskih stavbah, vodnik za gradnjo ener-
getsko učinkovite stavbe – do 4 mio SIT,

– posebni program URE v okviru nara-
voslovnega izobraževanja na osnovni šoli –
do 2,5 mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece. Po sklenitvi po-
godbe je želen čim prejšnji začetek in za-
ključek projekta.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 5. 10. 1998 do
12. ure, na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, prevzemnik tajništvo
agencije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v 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 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za gos-
podarske dejavnosti, Agencija RS za učin-

kovito rabo energije, odpiranje vodi Franc
Beravs, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

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

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

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 10. 1998.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

predlogov.
Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije

Ob-6465
Na podlagi prvega in drugega odstavka

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

javni razpis
za zbiranje predlogov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija RS za učinkovito rabo energije,
kont. oseba Franc Beravs, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 061/188-83-55, faks
061/188-83-67.

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

ovito rabo energije, izvedba pilotnega
projekta, sofinanciranje pilotnega pro-
jekta spremljanja rabe energije (meto-
da M & T).

Na razpis se lahko prijavijo industrijska
podjetja, večji porabniki energije (nad
100,000.000 SIT letnega stroška za ener-
gijo) in opravljenim energetskim pregledom,
ki pri zbiranju in obdelavi podatkov s po-
dročja dobave in porabe različnih vrst ener-
gije (elektrika, plin, para, komprimiran
zrak...) potrebujejo podporo močnega in-
formacijskega energetskega centra, ki na
enem mestu zbira in obdeluje podatke za
vse energijske tokove v procesih.

Namen spodbude tega projekta je de-
monstracijski prikaz pristopa h globalnemu
energetskemu managementu v industriji.

Cilj projekta je razširiti zavedanje o mož-
nostih in prednostih celovitega obvladova-
nja energetskih tokov v kompleksnem in-
dustrijskem okolju ob uporabi računal-
niškega nadzora in s tem učinkovite rabe
energije. Zaradi tega mora biti izveden pro-
jekt v obliki organiziranja delavnic in mož-
nosti ogleda, dostopen širšemu krogu in-
teresentov.

3. Orientacijska vrednost naročila: do
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek okto-
ber 1998 in/ali zaključek december 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 1. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Agencija RS za učinko-
vito rabo energije, prevzemnik tajništvo
Agencije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Agencija RS za učin-
kovito rabo energije, odpiranje vodi Franc
Beravs, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
061/18-88-355, faks 061/18-88-367.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Agencija RS za učinkovito
rabo energije, kont. osebi Marica Turk, Dra-
gotin Živkovič, Dimičeva 12, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/18-88-355, faks
061/18-88-367.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: zbiranje

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

čila: 23. 10. 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Agencija RS za učinkovito rabo energije

Št. 344-05-4/98-5-506 Ob-6299
Na podlagi tretjega odstavka 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 Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Samo Segulin.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  rekonstrukcija
Novega trga na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 40
dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in ugodna cena.

Sklepi po 42. členu

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: Mestna občina Ptuj ni oddala del
za spodnji ustroj, ampak je ta dela prevzel
drugi investitor – Perutnina Ptuj.

Izvedbo zgornjega ustroja pri rekonstruk-
ciji Novega trga na Ptuju so dela oddana
podjetju Stone, d.o.o., Tržaška c. 61, Mari-
bor, vendar v manjšem obsegu del od razpi-
sanega glede na razpoložljiva sredstva.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 8.
1998 ob 12.30, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispelo je 6 ponudb, najnižja cena:
76,946.394,18 SIT, najvišja cena:
112,131.989,60 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.

Št. 403-02-2/98-5 Ob-6300
Na podlagi tretjega odstavka 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 Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Milan Pavlica.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) program ceste Mestne in Primest-

ne četrti,
B) Industrijska cesta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 70,000.000 SIT,
B) 13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 30

dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: referen-

ce in ugodna cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbran je bil ponudnik Tampon,
d.o.o., Ptuj, na podlagi najugodnejše cene
in dosedanjih referenc.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 11. uri, na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.

Prispele so 3 ponudbe, najnižja cena:
196,023.138,30 SIT, najvišja cena:
233,524.002 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

8. Zaradi pomanjkljivosti finančnih sred-
stev se z izvajalcem del sklene pogodba v
višini 87,100.000 SIT.

Mestna občina Ptuj

Ob-6303
Občina Idrija na podlagi tretjega odstav-

ka 42. člena zakona o javnih naročilih ob-
javlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, tel. 065/17-19-100.

2. Predmet javnega naročila: ureditev
šolskega dvorišča in športnih objektov
– zunanjih igrišč OŠ Idrija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka oziroma dokončanja del:
15. 8. do 31. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najbolj-
ši pogoji ponudnika, reference.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 14.
julija 1998 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Idrija.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 22,813.055 SIT, najvišja cena:
23,129.052 SIT.

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

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 45, z dne 12. 6. 1998;
Ob-3470.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

8. Izbrani ponudnik: SGP Zidgrad Idrija.
Občina Idrija

Ob-6304
Na podlagi tretjega odstavka 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: Urad vlade za informiranje, kont. oseba
Branko Vidrih, Slovenska 29, Ljubljana, tel.
061/178-26-30, faks 212-312, e-mail
branko.vidrih@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-

vajanje javnomnenjskih raziskav o odno-
su javnosti do Vlade Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: v letu 1998
– 7,5 mio SIT, v letu 1999 – 18 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1998; večletna naloga.

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:

– ocena metodološke in vsebinske kon-
ceptualizacije raziskave,

– reference pri podobnih raziskovalnih
projektih, cena glede na velikost vzorca in
število vprašanj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Urad vlade za
informiranje, Slovenska 29, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Št. 12-0590/98.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Kot najugodnejši ponudnik za izvajanje
javnomnenjskih raziskav o odnosu javnosti
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do Vlade Republike Slovenije je bila izbrana
Fakulteta za družbene vede – Center za
raziskovanje javnega mnenja in množičnih
komunikacij.

Urad vlade za informiranje

Ob-6305
Na podlagi tretjega odstavka 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: Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., Glav-
ni trg 15, Vipava.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: komasacija komplek-

sov Mandrija (24 ha), Kubote (13 ha),
Lisjakovšče (5 ha) in Komuni (10,7 ha).

3. Orientacijska vrednost naročila: Man-
drija 7,000.000 SIT, Kubote 6,000.000
SIT, Lisjakovšče 2,500.000 SIT, Komuni
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: odvi-
sen od javnega razpisa št. 7, predvideni
zaključek del 1. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji; cena,
usposobljenost, rok.

6. Kraj in datum javnega odpiranja po-
nudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Kmetijska za-
druga Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 57, z dne 14. 8.
1998; Ob-5667.

Kmetijska zadruga Vipava

Ob-6306
Na podlagi tretjega odstavka 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 Brežice, kont. ose-
ba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva 15,
Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija prosto-
rov za ureditev ambulante za bolezni
dojk.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 40 dni, začetek 31. 8.
1998 in/ali zaključek 10. 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: cena, finančno stanje ponudnika,
reference ponudnika in kadrov.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bol-
nišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 11,466.390 SIT, najvišja cena:
13,429.538,60 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51, z dne 17. 7.
1998; Ob-4665.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6307
Na podlagi tretjega odstavka 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 Brežice, kont. ose-
ba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva 15,
Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mamografski apa-

rat.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. 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, tehnične karak-
teristike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolni-
šnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 10,174.500 SIT, najvišja cena:
10,389.474 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-4664.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 80/98 Ob-6308
Na podlagi tretjega odstavka 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:

Zavod dr. Marijana Borštnarja, kont. oseba
Simona Petrovič, Dornava 128, Dornava, tel.
062/755-014, telefaks 062/755-050.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kruh in pekovsko pe-

civo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,639.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in za-
ključek 30. 4. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 3.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Zavod dr.
Marijana Borštnarja Dornava.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 6,041.810,80 SIT, najvišja cena:
7,152.588 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. 13, z dne 20. 2.
1998; Ob-711.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 67/98 Ob-6309
Na podlagi tretjega odstavka 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: OŠ Rada Robiča Limbuš, kont. oseba
Marija Pocrnja, Limbuška c. 62, Limbuš,
tel. 631-105.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil in ma-

teriala za prehrano za OŠ Rada Robiča
Limbuš.

3. Orientacijska vrednost naročila: 12
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena kakovostnega bla-
ga, kriteriji iz razpisne dokumentacije.

1. skupina: južno sadje in zelenjava:
Gramis, Noršinska 3, Murska Sobota,

2. skupina: domače sadje in zelenja-
va, jajca: Povrtnina Maribor, Gramis, Nor-
šinska 3, Murska Sobota, Kmetija Strmšnik,
Mariborska c. 1, Selnica ob Dravi,

3. skupina: pekovski izdelki: Kruh –
Pecivo, d.d., Ul. J. Flander 2, Maribor, PPS
– Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogoz-
niška c. 2, Ptuj, Donat’s, d.o.o., Bohovška
21, Hoče,

4. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas, Petrovče,
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,
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5. skupina: meso in mesni izdelki: Me-
sarstvo Igor Bračič, Ul. borcev za sev. mejo
29, Maribor, KZ Ruše, Trg vstaje 4, Ruše,

6. skupina: perutninsko meso in iz-
delki: KZ Ruše, Trg vstaje 4, Ruše,

7. skupina: moka in testenine: Veletr-
govina Koloniale, Tržaška c. 39, Maribor,

8. skupina: razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena prehrana: Mlekarna

Celeia, Arja vas,
8.b) ribe: Mlekarna Celeia, Arja vas,
8.c) olja: Veletrgovina Koloniale, Ma-

ribor,
8.d) razna prehrana: Veletrgovina Pre-

hrana, Maribor in Droga Portorož, d.d.,
Obala 27, Portorož,

9. skupina: sokovi in sirupi: Veletrgo-
vina Koloniale, Maribor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Osnovna šola
Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, Lim-
buš.

Število prispelih ponudb: 18.
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.

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Ob-6310
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Zamenjava si-
stema klimatizacije VC Vrhnika” za po-
trebe Telekom Slovenije, d.d., PE Ljub-
ljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 3 mesece od podpi-
sa pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(ustreznost tehnične rešitve, cena, kvaliteta
opreme, roki za izvedbo, komercialne ugod-
nosti).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 4.
1998 ob 9.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: Klimahit Inženiring, d.o.o., Alešev-
čeva 74, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
11,125.575,90 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998;
Ob-1364.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 20. 5. 1998.

Ob-6311
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Zamenjava kli-
matizacije v vozliščni centrali Grosup-
lje, Taborska 5, Grosuplje” za potrebe
Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 2 meseca po podpi-
su pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(ustreznost tehnične rešitve, cena, kvaliteta
opreme, roki za izvedbo del, reference po-
nudnika in kvaliteta že opravljenih del, ko-
mercialne ugodnosti).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 9.30, na naslovu: Telekom Slove-
nije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 1.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: Klimahit Inženiring, d.o.o., Alešev-
čeva 74, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
7,517.972 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-3537.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 8. 1998.

Ob-6312
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Dobava in
montaža:

1. žični sistem 2 Mbit/s (HDSL) – 40
kom.,

2. sistem za prenos po optičnih vlak-
nih 16 × 2 Mbit/s – 10 kom.,

3. sistem za prenos po optičnih vlak-
nih 16 × 2 Mbit/s – 5 kom.”

za potrebe Telekom Slovenije, d.d.,
PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
pod 1) 24,000.000 SIT,

pod 2) 30,000.000 SIT,
pod 3) 10,000.000 SIT.
4. Rok dobave: sukcesivno do konca le-

ta 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(cena, rok dobave in izvedbe del, referen-
ce ponudnika in kvaliteta že opravljenih
del).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 7.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku:
ad 1) Infotel, d.o.o., Cankarjeva 6, Po-

stojna,
ad 2) Transmission, d.o.o., Stegne 11,

Ljubljana,
ad 3) Fotona, d.d., Stegne 7, Ljubljana.
Vrednost dodeljenega naročila:
ad 1) 23,066.219 SIT,
ad 2) 12,392.561 SIT,
ad 3) 7,558.454 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2868.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 7. 1998.

Ob-6313
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Adaptacija ob-
jekta KGZ Cerknica za TC Begunje” za
potrebe Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 4 mesece od podpi-
sa pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(cena, rok izvedbe del, reference ponudni-
ka in kvaliteta že opravljenih del).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: Askograd, d.o.o., Trdinova 3,
Šmarje Sap.

Vrednost dodeljenega naročila:
6,307.816,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998;
Ob-2503.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 6. 1998.

Ob-6314
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Izvedba inter-
vencijskih in pomožnih gradbenih del
pri vzdrževanju in gradnji razvodnih, kra-
jevnih in medkrajevnih kabelskih omre-
žij na telekomunikacijskem območju Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: opravljanje del za
največ 12 mesecev – predvidoma od junija
1998 do junija 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(cena, rok izvedbe del, reference ponudni-
ka in kvaliteta že opravljenih del).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 5.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: GML, d.o.o., Celovška 269, Ljub-
ljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
30,000.000 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. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1485.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 30. 5. 1998.

Ob-6315
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Dobava in
montaža digitalnega radijskega sistema:

1. Ljubljana–Cerknica – DRS-34-7
GHz,

2. Litija (Sitarjevec)–Vače in Vače–
Polšnik – DRS-34-18 Ghz,”

za potrebe Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
pod 1) 15,000.000 SIT,
pod 2) 20,000.000 SIT.
4. Rok dobave in zaključek montaže: 30.

avgust 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(cena, rok dobave in izvedbe del, reference
ponudnika in kvaliteta že opravljenih del).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 6.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku:
ad 1) Infotel, d.o.o., Cankarjeva 6, Po-

stojna,
ad 2) Transmission, d.o.o., Stegne 11,

Ljubljana.
Vrednost dodeljenega naročila:
ad 1) 11,703.906,70 SIT,
ad 2) 12,396.132 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 35 z dne 8. 5. 1998;
Ob-2289.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 6. 1998.

Ob-6316
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: “Zamenjava si-
stema klimatizacije RC Bežigrad” za po-
trebe Telekom Slovenije, d.d., PE Ljub-
ljana, Stegne 19, Ljubljana”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 2 meseca po podpi-
su pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(ustreznost tehnične rešitve, cena, kvaliteta
opreme, roki za izvedbo del, reference po-
nudnika in kvaliteta že opravljenih del, ko-
mercialne ugodnosti).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 6.
1998 ob 9.30, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 2.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: Klimahit Inženiring, d.o.o., Alešev-
čeva 74, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
7,188.795,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998;
Ob-2869.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 7. 1998.

Ob-6317
Na podlagi tretjega odstavka 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., Cigaletova 15,
Ljubljana (za PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana).

2. Predmet javnega naročila: izbira iz-
vajalca brez omejitev za: Izdelava, do-
bava in montaža opreme Teletrgovine v
Ljubljani, Pražakova ul. 5, za potrebe
Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 45 dni po podpisu
pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji
(kvaliteta opreme, cena, rok izvedbe del,
izkušenost, opremljenost, reference ponud-
nika in kvaliteta že opravljenih del, komer-
cialne ugodnosti).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slo-
venije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3.
Podatki o izbranem najugodnejšem po-

nudniku: Mizarstvo Vidmar – Brane Vidmar,
s.p., Jurka vas, Straža.

Vrednost dodeljenega naročila:
9,074.310 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-3970.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 24. 8. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Ljubljana

Št. 020-48/98 Ob-6318
Na podlagi tretjega odstavka 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, Dunaj-
ska 48, Ljubljana, kont. oseba Rajko Javor-
nik, Dunajska 48, Ljubljana, tel.
061/178-74-00, faks 061/178-74-22.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava strokovnih

podlag za osnutek predpisa: “Enotna
metodologija za vrednotenje nepremič-
nin”.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 mesecev, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 30. 11. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: odločujoča merila za izbiro po-
nudnika so bile predvsem reference ponud-
nika in projektne skupine ter ustreznost ka-
drovske zasedbe projektne skupine ponud-
nika glede na stopnjo in vrsto izobrazbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 4.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,585.000 SIT, najvišja cena:
12,000.000 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 18, z dne 6. 3. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-6379
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.

l. RS, št. 24/97) javni razpis za moderniza-
cijo ceste Ter v Občini Ljubno (Ur. l. RS, št.
42-43/98) in javnega odpiranja ponudb je
Občinski svet občine Ljubno na seji, z dne
31. 8. 1998, sprejel

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v

Rastke 12, Ljubno ob Savinji, kont. oseba
Franjo Naraločnik, tajnik Občine Ljubno, tel.
063/841-010.

2. Predmet javnega naročila: moderni-
zacija ceste v Ter v Občini Ljubno.

3. Orientacijska vrednost naročenih del:
58,053.400 SIT.

4. Izvedba del: od septembra do novem-
bra 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša ponudbena cena.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 7.
1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Ljubno.

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

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: 5. 6. 1998.

Občina Ljubno

Ob-6380
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brda, kont. oseba Simčič Ton-
ka, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, faks 065/42-233, soba št.
20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbeno, obrtniška
in instalacijska dela in zunanja ureditev
za dokončanje del v Gradnik Zorzutovi
hiši v Medani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece, začetek 14. 9.
1998 in/ali zaključek 14. 1. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo na naslo-
vu: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 50,661.958 SIT, najvišja cena:
52,740.165,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 12. 8. 1998.

Občina Brda

Ob-6381
Na podlagi tretjega odstavka 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 zdravstvo, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kont. oseba
mag. Miran Žitnik, dipl. ek., Ulica talcev 9,
Maribor, tel. 062/22-86-263, faks
062/22-86-585, soba št. 424.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: Zdravstveni dom
Maribor, dispanzer za študente – nadzi-
dava in adaptacija prostorov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT, od tega v letu 1998
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: do 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe:
– cena z ekonomsko-finančnimi vplivi na-

njo,
– tehnično tehnološki del s kvaliteto,

funkcijo, kompatibilnostjo,
– šolanje, servis, rezervni deli, garanci-

je, odprava napak,
– druga navedena merila.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.

1998 ob 8. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 83,967.320 SIT, najvišja cena:
90,932.499 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-5007.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 25. 9. 1998.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 520/98 Ob-6382
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Investitor: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravstvo; naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba as. mag. Jože
Bertole, dr. med., Šlajmerjeva 3, Ljubljana,
tel. 061/312-973, faks 061/140-11-10.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Klinični center Ljub-

ljana (SPS Ginekološka klinika), opre-
ma za intenzivno terapijo za neonatalni
oddelek (perinatologija).

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena z ekonomsko-finančnimi vplivi na-
njo,

– tehnično-tehnološki del s kvaliteto,
funkcijo, kompatibilnostjo itd.,

– šolanje, servis, rezervni deli, garanci-
je, odprava napak,

– ekonomska usposobljenost izvajalca,
– kadrovsko-tehnična usposobljenost iz-

vajalca,
– reference,
– druga navedena merila ter razpoložlji-

va finančna sredstva.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 7.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 7, predavalnica
IV/glavna stavba Kliničnega centra, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 22,296.899 SIT, najvišja cena:
23,991.543 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3989.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Št. 522/98 Ob-6383
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Investitor: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravstvo; naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška 2, Ljubljana, tel.
061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: Klinični center Ljub-
ljana (SPS Kirurška klinika), oprema za
razširjeno dejavnost srčne in žilne kirur-
gije – Intenzivna terapija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
138,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena z ekonomsko-finančnimi vplivi na-
njo,

– tehnično-tehnološki del s kvaliteto,
funkcijo, kompatibilnostjo itd.,

– šolanje, servis, rezervni deli, garanci-
je, odprava napak,

– ekonomska usposobljenost izvajalca,
– kadrovsko-tehnična usposobljenost iz-

vajalca,
– reference,
– druga navedena merila ter razpoložlji-

va finančna sredstva.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Klinični cen-
ter Ljubljana, Zaloška cesta 7, predavalni-
ca IV/glavna stavba Kliničnega centra,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 134.417.541,30 SIT, najvišja cena:
164,286.417 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3987.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Št. 521/98 Ob-6384
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Investitor: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravstvo; naročnik: Klinični cen-
ter v Ljubljani, kont. oseba Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška 2, Ljubljana, tel.
061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Klinični center Ljub-

ljana (SPS Kirurška klinika), oprema za
razširjeno dejavnost srčne in žilne kirur-
gije – Operacijska dvorana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
137,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-

števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cena z ekonomsko-finančnimi vplivi na-
njo,

– tehnično-tehnološki del s kvaliteto,
funkcijo, kompatibilnostjo itd.,

– šolanje, servis, rezervni deli, garanci-
je, odprava napak,

– ekonomska usposobljenost izvajalca,
– kadrovsko-tehnična usposobljenost iz-

vajalca,
– reference,
– druga navedena merila ter razpoložlji-

va finančna sredstva.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.

1998 ob 10. uri, na naslovu: Klinični cen-
ter Ljubljana, Zaloška cesta 7, predavalni-
ca IV/glavna stavba Kliničnega centra,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 123,913.461 SIT, najvišja cena:
133,810.631 SIT.

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

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998; Ob-3988.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 28. 8. 1998.

Klinični center Ljubljana

Št. 008458 Ob-6385
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava 181 kom

elektronskih tehtnic.
3. Orientacijska vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 20. 9.1998 in/ali zaključek 31. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis  odločujočih  meril  za  izbiro  iz-
brane ponudbe: ni bil izbran ponudnik –
ponudniki niso zadovoljili pogojev iz razpi-
sa (dva ponudnika izkazujeta izgubo, dva
ponudnika pa ne dosegata višine zahteva-
nega  prometa  glede  na  znesek  javnega
razpisa).

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

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Pošta Sloveni-
je, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, III. nad-
stropje, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 37,431.906 SIT, najvišja cena:
67,853.280 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-4666.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-6386
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 306-11-04, faks
306-12-07, soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova fasade in
strehe na objektu Mestni trg 16, Ljublja-
na, VR-63LMM.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 7. 1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena;
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji, garancija.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 13.30, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 143/II.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 6,601.241 SIT, najvišja cena:
7,045.065 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-
ski javni razpis (51. do 53. člen ZJN); zbira-
nje ponudb (54. člen ZJN).

Ob-6387
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 306-11-04, faks
306-12-07, soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strehe in fa-
sade objekta Petkovškovo n. 37, JR-65
LMM.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 8.
1998 in/ali zaključek 30. 9. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, dolžina garancije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 7.
1998 ob 10.15, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 143/II.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 5,725.717 SIT, najvišja cena:
5,967.789 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-
ski javni razpis (51. do 53. člen ZJN).

Ob-6388
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 306-11-04, faks
306-12-07, soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova fasade OŠ
Valentina Vodnika JR-68LMM.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec..
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena na enoto.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 5.

1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 143/II.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 3,088.514 SIT, najvišja cena:
3,252.878 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (54. člen ZJN).

Ob-6389
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ljubljana, kont. oseba
Vida Stanovnik, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, tel. 306-11-04, faks
306-12-07, soba št. 255.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
obnovo fasade in strehe na objektu Breg
12 v Ljubljani JR-61LMM.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec, september
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, garancija.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, soba 143/II.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,976.799 SIT, najvišja cena:
11,360.584 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: dvostopenj-
ski javni razpis (51. do 53. člen ZJN).

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-6319
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Osnovna šola Ivan Kavčič,

Izlake 4, Izlake.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitve.

3. Datum izbire: 1. 9. 1998.
4. Merilo za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izvajal-
ca: analiza stroškov, primerjanje referenc in
kakovosti, usposobljenost ponudnika in dru-
ge ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolacom, podjetje za izva-
janje gradbenih del in izvedbeni inženiring,
d.o.o., Borovniško naselje 7, 1412 Kiso-
vec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: obnova fasade Osnovne šole
Ivan Kavčič na Izlakah in na telovadnici
ob njej.

7. Pogodbena vrednost del: 8,536.153
SIT.

8. Število prejetih ponudb: štiri.
9. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:

najnižja 8,536.153 SIT, najvišja
11,299.383 SIT.

10. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

11. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 46, z
dne 19. 6. 1998; Ob-3782.

Občina Zagorje ob Savi
Osnovna šola Ivan Kavčič Izlake

Št. 21/98 Ob-6320
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčiče-
va 5, Celje, tel. 063/434-000, faks
441-356.

2. Predmet javnega naročila: rekon-
strukcija obstoječe toplotne podposta-
je v ZP Štore za daljinsko ogrevanje v
kotlovnico za kurjenje z zemeljskim pli-
nom.

3. Orientacijska cena: 6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: pred-
videni začetek 15. 9. 1998 in zaključek
15. 10. 1998.

Utemeljitev izbire ponudnika: merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji po navede-
nem točkovniku.

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

Javno odpiranje ponudb je bilo v petek
28. 8. 1998 ob 8. uri, v prostorih Skupno-
sti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje.

6. Število prispelih ponudb: 4, najnižja
cena: 8,885.589 SIT, najvišja cena:
11,060.330,50 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
41. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 57, z dne 14. 8.
1998; Ob-5620.

9. Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 11. 9. 1998.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 110-1/98 Ob-6326A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, d.d., kont. oseba Vesna Sodja, dipl. jur.
– DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
061/13-22-241, faks 061/13-22-170.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za potrebe grad-
nje na AC odseku Slivnica–Pesnica, pod-
odseku Ptujska cesta–Pesnica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,880.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 6 mesecev po
izvedeni posamezni parcelaciji zemljišč ozi-
roma po končanih postopkih iz 13. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z graditvijo avtocestnega omrežja v Republi-
ki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 35/95).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudba ponudnikov Gipit + Ce-
stera + AD Acta je v skladu z razpisnimi
pogoji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 24. 7.
1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6326B
Na podlagi tretjega odstavka 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 Danijela Fišer, dipl.
inž. – DDC, Ulica Talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija glav-
ne ceste Mele–Šratovci–Radenci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
550,000.000 SIT.

4. 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 pod-
jetje Maribor je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 12.30, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6326C
Na podlagi tretjega odstavka 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 Anton Brodnjak, dipl.
inž. – DDC, Ulica Talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: AC Fram–Slivnica
BDC; protihrupne ograje na odseku HC
Slivnica–BDC (Maribor).

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 3 mesece po
podpisu pogodbe.

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 GIZ Gradis,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najugodnejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 42-43, z dne 5. 6.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6326Č
Na podlagi tretjega odstavka 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 Fišer Danijela, dipl.
inž. – DDC, Ulica Talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja zahodne
obvoznice Maribora; levi breg – Gospo-
svetska cesta od Fontane do Turnerjeve
ulice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
250,000.000 SIT.

4. 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 GIZ Gradis,
Ljubljana, je v skladu z razpisnimi pogoji,
popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 10.30, na naslovu: Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Naročnik: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6326D
Na podlagi tretjega odstavka 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: sanacija vozišča na

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok dokončanja del je 15. 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 ponudnika Primorje,
d.d., Ajdovščina, je v skladu z razpisnimi
pogoji, popolna in najcenejša.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 8.
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, 3000
Celje.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50, z dne 10. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d.

Ob-6390
Na podlagi tretjega odstavka 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 za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/159-87-57, faks
061/159-01-49, soba št. 308.

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

video kontrolo kanalizacijskih cevi.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. 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, kvaliteta ponujenega
blaga, glede na tehnične zahteve najnižja
cena, rok dobave, kompletnost ponudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana, soba št. 14a.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 19,495.620 SIT, najvišja cena:
32,951.880 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

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

Ob-6391
Na podlagi tretjega odstavka 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: Servis skupnih služb Vlade RS, kont.
oseba Duša Škulj, Gregorčičeva 27a, Ljub-
ljana, tel. 061/1785-239, faks
061/1785-579.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
pod varianto A: oprema sejne dvora-

ne na Langusovi s pohištveno opremo
in stoli,

pod varianto B: avdio-video oprema
za sejno dvorano na Langusovi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
pod var. A) 2,643.370 SIT,
pod var. B) 9,326.455 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 30 dni, začetek 20. 9.
1998 in zaključek 20. 10. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, usposobljenost
in sposobnost ponudnika, ustreznost oblike
ponujenega programa, plačilni pogoji, ga-
rancijski rok, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na pod A: 2,643.370 SIT, najnižja cena
pod B: 9,326.455 SIT, najvišja cena pod A:
6,297.706 SIT, najvišja cena pod B:
19,115.339 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: 11. 8. 1998.

Servis skupnih služb Vlade RS

Ob-6392
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Anton Gruden, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, tel. 061/178-54-25,
faks 061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela v
Zavodu za prestajanje kazni zapora v
Ljubljani, Povšetova 5.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile

upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancija.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za pravosodje, Županči-
čeva 3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 36,855.265,90 SIT, najvišja cena:
43,774.848 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-4979.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 9. 1998.

Ob-6393
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. oseba Anton Gruden, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, tel. 061/178-54-25,
faks 061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževalna dela v
Zavodu za prestajanje kazni zapora v
Celju, Linhartova 3.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile

upoštevane preference za domače po-
nudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancija.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za pravosodje, Županči-
čeva 3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 16,128.764 SIT / Creaton 15,346.994
SIT, najvišja cena: 18,078.611,50 SIT /
Creaton 20,187.930 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-4979.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 9. 1998.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Ob-6394
Na podlagi tretjega odstavka 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 Zdenka Pahor, Erjavčeva 20,
Nova Gorica, tel. 065/22-811, faks
065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija apartmajev
v naselju Dramalj pri Crikvenici v Re-
publiki Hrvaški.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 60 dni, zače-
tek 15. 9. 1998, zaključek 15. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja ponudbena cena,
– najdaljša garancijska doba za vsa de-

la,
– ustrezne reference na tovrstnih delih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.

1998 ob 12. uri, na naslovu: Soške elek-
trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
Nova Gorica.

Najnižja cena: 15,112.462,80 SIT, naj-
višja cena: 26,448.536,30 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. 51 z dne 17. 7. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6395
Na podlagi tretjega odstavka 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. osebi Martin Žagar in Stanislav Hvala,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/22-811, faks 065/25-939.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja in odgovornosti podjetja Soških
elektrarn, Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, odbitna franši-
za, primernost ponudnika (finančni kazalci),
celovitost zavarovanja, popusti na premijo,
čas likvidacije škode in plačila škode, pla-
čilni pogoji premij, reference na tovrstnih
zavarovanjih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Soške elek-
trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
Nova Gorica.

Najnižja cena: 29,788.679 SIT, najvišja
cena: 42,483.471 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: 11. 9. 1998.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 05/139-98 Ob-6396
Na podlagi tretjega odstavka 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:

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kont.
oseba mag. Andrej Kryžanowski, Gorenjska
c. 46, Medvode, tel. 061/1749-180,
1749-274, faks 061/1749-272.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: geološke raziskave

za projekt sanacije in doinstalacije HE
Moste.

Izdelava geoloških raziskav po pro-
jektni nalogi iz razpisne dokumentacije
za potrebe projekta za izvedbo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izbrani ponudnik je dosegel boljše šte-
vilo točk po razpisanih merilih,

– ponudnik ima ustrezne reference za
izvedbo ponujenih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
1998 ob 12. uri, na naslovu: Savske elek-
trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska c. 46,
Medvode, sejna soba.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 37,478.896 SIT, najvišja cena:
45,202.861 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.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-6397
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Javno podjetje Komunala Kranj, kont.
oseba Andrej Šter, Mirka Vadnova 1, Kranj,
tel. 064/340-410-15.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vodovodni rezervoar
50 m3, vodovodni rezervoar 100 m3.

3. Orientacijska vrednost naročila: rez.
50 m3 = 4,000.000 SIT, rez. 100 m3 =
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 30. 8. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, garancija,
rok izvedbe, reference, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 7.
1998 ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje
Komunala Kranj, Mirka Vadnova 1, Kranj.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 50 m3 5,696.560 SIT, 100 m3

10,465.078 SIT, najvišja cena: 50 m3

14,559.657 SIT, 100 m3 17,714.214 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-3557.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-6398
Na podlagi tretjega odstavka 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: SŽ, d.d., kont. oseba Korbar Peter, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, tel.
061/291-45-96, faks 061/133-51-50, so-
ba št. 369.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava progovnega

kabla ter pripadajoče opreme in mate-
riala za kabliranje na odseku proge Piv-
ka–Ilirska Bistrica – državna meja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 9.
1998 in/ali zaključek 3. 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 ponudnika,
– tehnična ustreznost ponujenega mate-

riala,
– cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 8.

1998 ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.d., Ko-
lodvorska 11, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 10, najnižja ce-
na: 73,286.136 SIT, najvišja cena:
116,383.030 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: 11. 9. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6399
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/133-73-00, so-
ba št. 307/III.

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

67,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1998 in/ali zaključek 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena, izpolnjevanje teh-
ničnih zahtev, ugodni količinski popusti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4549.

Ob-6400
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/133-73-00, so-
ba št. 307/III.

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

87,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1998 in/ali zaključek 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena, izpolnjevanje teh-
ničnih zahtev, ugodni količinski popusti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 12.
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-4547.

Ob-6401
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, d.d., kont. oseba
Ivan Pahor, Cigaletova 15, Ljubljana, tel.
061/13-11-357, faks 061/133-73-00, so-
ba št. 307/III.

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

47,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1998 in/ali zaključek 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja

cena; druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena, izpolnjevanje teh-
ničnih zahtev, ugodni količinski popusti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 8.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

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. 51 z dne 17. 7. 1998;
Ob-4548.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 1690/98 Ob-6402
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: montažna dela pri

rekonstrukciji 110 kV stikališča, 20 kV
stikališča ter naprav lastne rabe v RTP
110/20 kV Kočevje.

3. Orientacijska vrednost je 18,000.000
SIT.

4. Najugodnejši ponudnik: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 13. uri, v sejni sobi uprave družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Št. 1688/98 Ob-6403
Na podlagi 42. člena zakona o javnih

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: montažna dela pri

rekonstrukciji 110 kV stikališča v RTP
110/20 kV Šiška.

3. Orientacijska vrednost je 25,000.000
SIT.

4. Najugodnejši ponudnik: Elmo, d.d.,
Vojkova ul. 58, Ljubljana.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi uprave družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Št. 1689/98 Ob-6404
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: montažna dela pri

rekonstrukciji 110 kV stikališča in na-
prav lastne rabe v RTP 110/20 kV Brš-
ljin.

3. Orientacijska vrednost je 18,000.000
SIT.

4. Najugodnejši ponudnik: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.

5. Utemeljitev izbire ponudnikov: vsi kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 8.
1998 ob 11. uri, v sejni sobi uprave družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana.

7. Objava javnega naročila: Uradni list
RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-6405
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Krajevna skupnost Črni Vrh

nad Idrijo, tel. 065/77-004.
2. Predmet javnega naročila: gradnja pri-

marnega cevovoda v skupni dolžini 2.000 m.
Navedba vsebine: gradnja vodovoda

Črni Vrh– IV. faza, Zadlog–Idrijski log.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 9.

1998, 15. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna

ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8.

1998 ob 10. uri, v prostorih Krajevne skup-
nosti Črni Vrh.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 11,231.737 SIT, najvišja cena:
14,767.178 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-4635.

Krajevna skupnost
Črni Vrh nad Idrijo

Št. 00201-0001/98 Ob-6406
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Občina Tolmin, Ulica padlih bor-
cev 1b, Tolmin, objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na

javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo gradbenih del na občinskih

cestah
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem

listu RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.
Izvajalec del: Cestno podjetje Nova Go-

rica.
Orientacijska vrednost del: 18,000.000

SIT.
Rok pričetka del: 10. 7. 1998, rok do-

kočanja del pa 10. 9. 1998.
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 6.

1998 ob 13.15, v prostorih Občine Tolmin.
Merilo za izbor najugodnejšega ponud-

nika je bila najnižja cena in drugi pogoji iz
razpisne dokumentacije.

Občina Tolmin

Ob-6407
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Kulturni center Kamnik,

Kamnik, Muzejska pot 3, kont. oseba Me-
jač Helena, tel. 061/817-647, 817-662.

2. Predmet javnega naročila: sanacij-
ska gradbena dela na grajskem obod-
nem zidu gradu Zaprice.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek septembra, dokončanje oktobra 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugod-
nejša ponudbena cena, reference o delu na
spomeniških objektih s posebnim poudar-
kom na usposobljenosti za dela s kamnom,
strojni park.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 31. 8.
1998 ob 16. uri, v upravnih prostorih Kul-
turnega centra Kamnik, Muzejska pot 3,
Kamnik.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,982.207,50 SIT, najvišja cena:
18,138.801,60 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. 56 z dne 7. 8. 1998;
Ob-5413.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Kulturni center Kamnik

Št. 009207 Ob-6409
Na podlagi tretjega odstavka 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: rekon-
strukcija čistilne naprave v Črnučah.

3. Maksimalna vrednost investicije:
570,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 2 leti po podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 7.
1998 ob 9. uri, v sejni sobi JP VO-KA,
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 5, najvišja ce-
na: 482,415.362 SIT, najnižja cena:
312,889.000 SIT.

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

Predvideni dan objave dodelitve naroči-
la: 11. 9. 1998.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Ob-6410
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Kranj, kont. osebi Irena Tomšič in Jani
Pintar, Kranj, Slovenski trg 2, tel.
064/271-385, faks 064/212-849.

2. Predmet javnega naročila: pisarniški
material.

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila: 7,800.000 SIT/leto.

4. Rok začetka in zaključka dobave: sep-
tember 1998 – 31. 12. 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji (kvalite-
ta, cena, reference).

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu iz 1. točke.

Prispelo je 6 ponudb, najnižja cena:
5,944.447 SIT, najvišja cena: 7,198.149
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN), objavljen v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Podružnica Kranj

Št. 35101-009/98 Ob-6408
Na podlagi tretjega odstavka 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 Dol pri Ljubljani, kont. oseba
Mojca Marinček, Videm 48, Dol pri Ljublja-
ni, tel. 061/647-201, faks 647-096.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcijska de-
la na cesti proti Jančam in obnova ce-
ste v Beričevem.

Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

3. Rok dokončanja del: do konca no-
vembra 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, drugo.

5. Kraj in ura javnega odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Občina Dol pri Ljublja-
ni, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 5,021.780 SIT, najvišja cena cena:
8,407.698 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. 52, z dne 24. 7.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 60-1966/98 Ob-6411
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: JP Komunala, d.o.o., Novo

mesto, Rozmanova ulica 2, Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merilo za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezne reference, usposoblje-

nost in sposobnost izvesti dela kot javno
naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 47.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
naselju Stopiče – IV. faza.

7. Pogodbena vrednost: 63,449.769
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 4.
9. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
– 63,216.902 SIT,
– 72,746.166 SIT.
10. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-5054.

Št. 60-1967/98 Ob-6412
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: JP Komunala, d.o.o., Novo

mesto, Rozmanova ulica 2, Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 19. 8. 1998.
4. Naročnik ni oddal javnega naročila no-

benemu od ponudnikov, ker naročniku po
pregledu in analizi ponudbenih dokumenta-
cij nista ostali dve popolni ponudbi.

5. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: gradnja poslovnega objekta JP Ko-
munala na Cikavi.

6. Število prispelih ponudb: 4.
7. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
– 216,622.838 SIT,
– 220,313.957 SIT.
8. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998;
Ob-4191.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 57/98 Ob-6413
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna cesta
64, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen 24. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev) oziroma obrazložitev ničnega izbora

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev 30
servis 15
reference 15
cena 15
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5
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Vsako  merilo  je  bilo  ocenjeno  z
oceno od 0 do 4, na podlagi primerjave
vseh veljavno prispelih ponudb. Ocene se
lahko tudi ponavljajo, kolikor je ponujen
element med različnimi ponudniki enako-
vreden.

Pri tehnični ustreznosti je bilo upo-
števano ponujeno napram zahtevanemu.
Pri referencah smo upoštevali možne iz-
kušnje Snage, reference v Sloveniji, pro-
izvodnjo v Sloveniji in končno svetovne re-
ference. Kolikor je bilo mogoče, je bila
cena primerjana na istem imenovalcu (ena-
ka ponujena oprema in izvedba). Ostala
merila so bila ocenjena na podlagi ustrez-
nosti z razpisnimi pogoji ter ugodnosti za
naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 11, Maribor, s sopo-
nudnikoma Tehnostroj Heisenberger &
Pretzler, d.o.o., Prešernova 40, Ptuj, ter
ADK, d.o.o., Jaskova ul. 18, Maribor.

6. Kraj dobave ter vrsta in količina blaga
a) Kraj dobave: dobava blaga kot kom-

pletno vozilo je fco. naslov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet dobave je 1 kos vozilo
samonakladalec z dvigalom na dvoosni ša-
siji z nadgradnjo samonakladalec za kontej-
nerje do 5 m3 ter dvigalom, postavljenim za
kabino.

7. Pogodbena vrednost: vrednost blaga
izbranega dobavitelja je 13,013.233 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim

Vrednost blaga soponudnika v osnovni
ponudbi je:

Tehnostroj: 2,438.095 SIT,
ADK: 3,040.200 SIT.
9. Število prejetih ponudb: na razpis so

bile poslane 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
najvišja ponudba: 13,265.197 SIT,
najnižja ponudba: 13,013.233 SIT.
11. Druge pomembnejše informacije o

postopku izbire izvajalca: ponudba podjetja
Tehnostroj Heisenberger & Pretzler, d.o.o.
(samostojna) ni bila popolna (ponujena sa-
mo nadgradnja).

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4043.

Št. 57/98 Ob-6414
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna cesta
64, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen 24. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev) oziroma obrazložitev ničnega izbora

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev 30
servis 15
reference 15
cena 15
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 6, na podlagi primerjave vseh ve-
ljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri tehnični ustreznosti je bilo upošteva-
no ponujeno napram zahtevanemu. Pri re-
ferencah smo upoštevali možne izkušnje
Snage, reference v Sloveniji, proizvodnjo v
Sloveniji in končno svetovne reference. Ko-
likor je bilo mogoče, je bila cena primerjana
na istem imenovalcu (enaka ponujena opre-
ma in izvedba). Ostala merila so bila ocenje-
na na podlagi ustreznosti z razpisnimi pogo-
ji ter ugodnosti za naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 11, Maribor, s sopo-
nudnikom Tehnostroj Heisenberger & Pretz-
ler, d.o.o., Prešernova 40, Ptuj.

6. Kraj dobave ter vrsta in količina blaga
a) Kraj dobave: dobava blaga je fco. na-

slov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet dobave je 1 kos
vozilo samonakladalec na dvoosni šasiji z
nadgradnjo samonakladalec za kontejner-
je do 5 m3.

7. Pogodbena vrednost: vrednost blaga
izbranega dobavitelja je 11,014.189 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim

Vrednost blaga soponudnika v osnovni
ponudbi je 2,740.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

najvišja ponudba: 11,510.150 SIT,
najnižja ponudba: 10,728.633 SIT.
11. Druge pomembnejše informacije o

postopku izbire izvajalca: ponudba podjetja
Tehnostroj Heisenberger & Pretzler, d.o.o.
(samostojna) ni bila popolna (ponujena sa-
mo nadgradnja.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4043.

Št. 57/98 Ob-6415
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna cesta
64, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen 24. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev) oziroma obrazložitev ničnega izbora

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev 30
servis 15
reference 15
cena 15
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10, na podlagi primerjave vseh
veljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri tehnični ustreznosti je bilo upošteva-
no ponujeno napram zahtevanemu. Pri re-
ferencah smo upoštevali možne izkušnje
Snage, reference v Sloveniji, proizvodnjo v
Sloveniji in končno svetovne reference. Ko-
likor je bilo mogoče, je bila cena primerjana
na istem imenovalcu (enaka ponujena opre-
ma in izvedba). Ostala merila so bila ocenje-
na na podlagi ustreznosti z razpisnimi pogo-
ji ter ugodnosti za naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 11, Maribor, s sopo-
nudnikom Avtotehna-Riko, d.d., Litijska c.
261, Ljubljana-Dobrunje.

6. Kraj dobave ter vrsta in količina blaga
a) Kraj dobave: dobava blaga je fco. na-

slov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet dobave je 1 kos vozilo
za odvoz odpadkov na dvoosni šasiji z nad-
gradnjo s potisno ploščo, prostornine ca.
15 m3.

7. Pogodbena vrednost: vrednost blaga
izbranega dobavitelja je 20,477.673 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim

Vrednost blaga soponudnika v osnovni
ponudbi je 10,341.637 SIT.

9. Število prejetih ponudb: na razpis je
bile poslanih 8 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

najvišja ponudba: 20,453.431 SIT,
najnižja ponudba: 22,958.054 SIT.
11. Druge pomembnejše informacije o

postopku izbire izvajalca: pri izbiri je bila
upoštevana tudi uporabna nosilnost nad-
gradnje.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4043.

Št. 57/98 Ob-6416
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna cesta
64, Maribor.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen 24. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev) oziroma obrazložitev ničnega izbora

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev 30
servis 15
reference 15
cena 15
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10, na podlagi primerjave vseh
veljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri tehnični ustreznosti je bilo upošteva-
no ponujeno napram zahtevanemu. Pri re-
ferencah smo upoštevali možne izkušnje
Snage, reference v Sloveniji, proizvodnjo v
Sloveniji in končno svetovne reference. Ko-
likor je bilo mogoče, je bila cena primerjana
na istem imenovalcu (enaka ponujena opre-
ma in izvedba). Ostala merila so bila ocenje-
na na podlagi ustreznosti z razpisnimi pogo-
ji ter ugodnosti za naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 11, Maribor, s sopo-
nudnikom Just, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana-Črnuče.

6. Kraj dobave ter vrsta in količina blaga
a) Kraj dobave: dobava blaga je fco. na-

slov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet dobave je 1 kos vozilo
za odvoz odpadkov na ozki dvoosni šasiji
(širine 2300 mm) z nadgradnjo s potisno
ploščo, prostornine ca. 15 m3.

7. Pogodbena vrednost: vrednost blaga
izbranega dobavitelja je 20,759.449 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim

Vrednost blaga soponudnika v osnovni
ponudbi je 10,300.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: na razpis je
bile poslanih 8 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

najvišja ponudba: 22,917.143 SIT,
najnižja ponudba: 20,568.475 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.
13. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998;
Ob-4043.

Št. 57/98 Ob-6417
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna cesta
64, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: izbira izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potr-
jen 24. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev) oziroma obrazložitev ničnega izbora

Merila, ki so bila upoštevana in ocenjena
ter njih ponderji:

Merilo Ponder

izpolnjevanje tehničnih zahtev 30
servis 15
reference 15
cena 15
garancija 10
plačilni pogoji 5
dobavni rok 5
druge ugodnosti 5

Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10, na podlagi primerjave vseh
veljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri tehnični ustreznosti je bilo upošteva-
no ponujeno napram zahtevanemu. Pri re-
ferencah smo upoštevali možne izkušnje
Snage, reference v Sloveniji, proizvodnjo v
Sloveniji in končno svetovne reference. Ko-
likor je bilo mogoče, je bila cena primerjana
na istem imenovalcu (enaka ponujena opre-
ma in izvedba). Ostala merila so bila ocenje-
na na podlagi ustreznosti z razpisnimi pogo-
ji ter ugodnosti za naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.,
Maribor, Cankarjeva 11, Maribor, s sopo-
nudnikom Just, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana-Črnuče.

6. Kraj dobave ter vrsta in količina blaga
a) Kraj dobave: dobava blaga je fco. na-

slov naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet dobave je 1 kos vozilo
za odvoz odpadkov s pralcem na troosni
šasiji z nadgradnjo s potisno ploščo, pro-
stornine ca. 14 m3.

7. Pogodbena vrednost: vrednost blaga
izbranega dobavitelja je 31,874.934 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim

Vrednost blaga soponudnika v osnovni
ponudbi je 18,485.250 SIT.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

najvišja ponudba: 35,838.009 SIT,
najnižja ponudba: 30,320.516 SIT.
11. Druge pomembnejše informacije o

postopku izbire izvajalca
Odločujoči vpliv pri izbiri dobavitelja je

bila meritev časa pranja in vizualna ocenitev
kvalitete pranja posod kot najpomembnej-
šega tehničnega kriterija, ki jo je naročnik
opravil na primerljivih vozilih iz ožjega izbora
na terenu.

Vsi ponudniki so ponudili tudi varianto na
dvoosni šasiji.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bilo razpisa.

13. Datum in številka objave razpisa: Urad-
ni list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998; Ob-4043.

Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.

Št. 0048-308/51-98 Ob-6418
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep, sprejet 12. 8.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila.

Na javni razpis sta prispeli 2 veljavni po-
nudbi. Na odpiranju ponudb sta bili obe po-
nudbi izločeni zaradi nepopolnosti.

Glede  na  navedeno,  naročniku  po
pregledu  ponudb  nista  ostali  popolni
ponudbi  vsaj  dveh  ponudnikov,  zato
javni razpis v skladu z določbo 41. člena ni
uspel.

5. Število prejetih ponudb: prispeli sta 2
ponudbi, vendar nobena popolna.

6. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4515.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-1/93 Ob-6419A
Na podlagi tretjega odstavka 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,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-30, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 212.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste
M 10 na odseku 274 Hoče–Slovenska
Bistrica od km 1.400 do km 2.600.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,855.808 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 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 31. 7.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 19,545.127,56 SIT, najvišja cena:
36,361.859 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4353Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419B
Na podlagi tretjega odstavka 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 Andrej Vižin, 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)/277 na odseku Ložnica–
Tepanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
54,793.309 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 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. 8.
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: 54,793.309,10 SIT, najvišja cena:
59,790.006,50 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. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4353H.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419C
Na podlagi tretjega odstavka 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,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev ceste M
10 na odseku 301 Vrhnika–Logatec od
km 1.450 do km 3.100.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,644.235 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 13. 9. 1998 in/ali zaključek 2. 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 Ljublja-
na 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 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 17,644.234,65 SIT, najvišja cena:
19,667.769 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-3755D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419Č
Na podlagi tretjega odstavka 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,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova vertikalne
prometne signalizacije na cesti 340 na
območju CP Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,478.933 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 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 Kanja, d.o.o., Brege 68,
Leskovec pri Krškem, je bila izbrana zaradi
najugodnejše ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 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: 6,681.234,90 SIT, najvišja cena:
9,413.206,15 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-3476Č.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419D
Na podlagi tretjega odstavka 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,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova in postavi-
tev varnostnih ograj na cesti M 10-3,
328–330 Celje–Zidani most.

3. Orientacijska vrednost naročila:
39,828.437 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 20. 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 Liko, d.o.o., Liboje, je
bila izbrana zaradi najugodnejše ponudbe-
ne cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 7.
1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 39,828.437,99 SIT, najvišja cena:
41,372.870 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-3476D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419E
Na podlagi tretjega odstavka 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 Vladimir Oštir,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  preplastitev
R 301/1015 (Dutovlje–Sežana) Šmar-
je od km 6.500 do km 6.900.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,252.862 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 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 Koper
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 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,252.862 SIT, najvišja cena:
15,670.453 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. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4234K.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419F
Na podlagi tretjega odstavka 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 Vladimir Oštir, 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 vozišča ce-
ste R2-445 (M10-6) na odseku 350 od
km 1.880 do km 2.740 skozi Sežano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
62,796.931 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 9. 1998 in/ali zaključek 28. 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 Koper
– vodilni partner in Kraški zidar – partner,
sta bili izbrani zaradi najugodnejše ponud-
bene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 8.
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: 62,786.116 SIT, najvišja cena:
65,519.735,20 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998; Ob-4234L.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419G
Na podlagi tretjega odstavka 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 Vladimir Oštir,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev cest
R3-643 (372)/1362 Rakitna–Cerknica
od km 14.800 do km 15.800.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,818.855 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 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 Cestno podjetje Ljublja-
na je bila izbrana zaradi najugodnejše po-
nudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 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: 14,818.855 SIT, najvišja cena:
15,898.670,64 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-5064D.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419H
Na podlagi tretjega odstavka 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 Vladimir Oštir,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-83-26, so-
ba št. 204.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča in
ureditev avtobusnih postajališč v Volčah
od km 0+900 do km 1+040.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,830.933 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 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 Nova
Gorica je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 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: 16,830.933 SIT, najvišja cena:
24,326.625 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-4234C.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-6419I
Na podlagi tretjega odstavka 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 Vladimir Oštir, 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: preplastitev ceste
R 1-207 odsek 1057 Godovič–Črni vrh,
odsek 1058 Črni vrh–Col.

3. Orientacijska vrednost naročila:
74,988.776 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 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 Nova
Gorica je bila izbrana zaradi najugodnejše
ponudbene cene.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 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: 74,988.776 SIT, najvišja cena:
79,500.756 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998;
Ob-4353K.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste
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Ob-6421
Na podlagi tretjega odstavka 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 Hrastnik, kont. oseba Sihur To-
maž, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija Par-
tizanske ceste na Dolu pri Hrastniku.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

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 31. 8.
1998 ob 13. uri, na naslovu: Občina Hrast-
nik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 25,497.248,90 SIT, najvišja cena:
29,290.648,28 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. 58-59 z dne 21. 8.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Ob-6422
Na podlagi tretjega odstavka 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 Hrastnik, kont. oseba Sihur To-
maž, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, tel.
0601/43-600, faks 0601/44-041.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja pločnika ob
regionalni cesti R 336 od km 3.175 do
km 3.550, z namestitvijo semaforjev (utri-
pajoča luč nad prehodom za pešce).

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

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 31. 8.
1998 ob 14. uri, na naslovu: Občina Hrast-
nik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 9,326.147,40 SIT, najvišja cena:
12,739.294 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. 58-59 z dne 21. 8.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Občina Hrastnik

Ob-6462
Na podlagi tretjega odstavka 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
Zdravko Kotnik, Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela in rekonstrukcija dela na zim-
skem bazenu, na Gradu 65, Ravne na
Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 61 dni,
začetek 1. 9. 1998 in/ali zaključek 31. 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.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cena, roki.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Športni zavod
Ravne.

Naročnik: Občina Ravne-Prevalje, Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 36,404.916,26 SIT, najvišja cena:
39,321.775,97 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 54, z dne 31. 7. 1998.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-6463
Na podlagi tretjega odstavka 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 pravosodje, kont. ose-
ba Tadej Weilguny, Župančičeva 3, Ljublja-
na, tel. 061/178-54-25, faks
061/126-10-50.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev dela
podstrešja sodne palače v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek
1. 10. 1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, garancija.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: RS Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 11, najnižja ce-
na: 40,120.592 SIT, najvišja cena:
47,934.084,90 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 24. 7.
1998; Ob-4975.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 15. 9. 1998.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-6464
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska
11, kont. oseba Šoško Franci, Ljubljana,
tel. 061/29-12-505, faks 061/322-745.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
I. kontaktni vodnik 12.000 kg,
II. bakrena vrv 3.000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: IV kvartal do 30. 10. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, kratek dobavni
rok, reference ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Steklena dvo-
rana, Kolodvorska 11.

Naročnik: Slovenske železnice, d.d., Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana.

Število  prispelih  ponudb:  3,  najnižja
cena: I. 7,833.600 SIT, II. 1,433.124 SIT,
najvišja cena: I. 9,398.400 SIT,
II. 2,125.260 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-3992.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 4. 9. 1998.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Št. 40310/0066/98 07 Ob-6493
Na podlagi tretjega odstavka 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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kont. ose-
ba Majda Miholič, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor, tel. 062/22-01-316, faks
062/22-01-293, soba št. 342.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. pohištvo za učilnice, garderobe

in knjižnico OŠ Rada Robiča, Limbuš,
2.2. oprema za telovadnico OŠ Rada

Robiča, Limbuš.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,000.000 SIT;
3.1: 11,000.000,
3.2: 3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 9. 1998 in/ali zaključek 25. 10.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Opis odločujočih meril: naročnik je pri
izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval
reference in ponudbeno ceno (merila nave-
dena v razpisni dokumentaciji).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 8.
1998  ob  13.  uri,  na  naslovu:  Mestna
občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor.

Število prispelih ponudb: 6 – ponudb
za pohištvo za učilnice, garderobe in knjiž-
nico, najnižja cena: 8,678.350 SIT z upo-
števanjem dodatnega 5% popusta nave-
denega v ponudbi, najvišja cena:
11,453.594 SIT.

Število prispelih ponudb: 3 – ponudbe
za opremo telovadnice, najnižja cena:
3,605.209 SIT, najvišja cena: 4,117.439
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-4930.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 11. 9. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 40310/0031/9807 Ob-6510
Na podlagi tretjega odstavka 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 upra-
va, Oddelek za družbene dejavnosti, kont.
oseba Majda Miholič, Ul. heroja Staneta 1,

Maribor, tel. 062/2201-316, faks
062/2201-293, soba št. 342.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
2.1. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enota Tezno,
2.2. knjižnična oprema za Maribor-

sko knjižnico – enota Pobrežje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT (12,000.000 SIT enota
knjižnice Tezno in 3,000.000 SIT enota
knjižnice Pobrežje).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Ponovni javni razpis zaradi premajhnega

števila ponudb ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.

1998  ob  13.  uri,  na  naslovu:  Mestna
občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor.

Število prispelih ponudb: 1 – ponudba
za opremo enoto knjižnice Tezno in enoto
knjižnice Pobrežje. Ponovni javni razpis
zaradi premajhnega števila ponudb ni
uspel.

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;
Ob-5136.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 18. 9. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-6428
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet javnega naročila: izvedba

gradbenih del na zbiralniku “A” od jaška
11 do jaška 14.

3. Izbrani ponudnik: Hidrotehnik, d.d.,
Vodnogospodarsko podjetje Ljubljana, Slo-
venčeva 97, Ljubljana.

4. Vrednost dodeljenega naročila:
19,846.602 SIT.

5. Rok dokončanja del: 30. 11. 1998.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani

ponudnik je predložil veljavno in popolno
ponudbo z vsemi potrebnimi referencami in
garancijami za tovrstno izvedbo del in naj-
ugodnejšo ponudbeno ceno.

Občina Mengeš

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)

Ob-6429
Na podlagi 3. točke prvega 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 okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
kont. oseba Nada Suhadolnik-Gjura, univ.
dipl. inž. kem. teh., Vojkova 1a, Ljubljana,
tel. 061/178-45-35, faks 061/178-40-52,
soba št. 209, e-mail: nada.suhadolnik-gju-
ra@gov.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: podatkovni bazi ne-

varnih in drugih odpadkov po Baselski
konvenciji – vzdrževanje baze.

Storitev obsega redno vzdrževanje po-
datkov v obstoječi bazi, izdelavo novih pro-
gramskih vmesnikov za analizo podatkov,
statistik, bilanc in preglednic ter sprotno pri-
lagajanje obstoječe baze zakonskim spre-
membam.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
967.765 SIT (skupna vrednost naročila).

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 7. 9. 1998 in/ali zaključek 15. 11.
1998.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe

Ponudnik je naročniku že leta 1997 iz-
delal Podatkovni bazi nevarnih in drugih od-
padkov po Baselski konvenciji. Iz navede-
nih razlogov je naročnik oddal konkretno
izvajanje del Geologiji, d.o.o., Idrija, ki bo
na podlagi do sedaj opravljenega dela in
razpoložljivega strokovnega kadra kvalitet-
no izvedel nalogo.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 279 Ob-6492
Na podlagi 4. točke 55. člena zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur.

2. Predmet javnega naročila: opravlja-
nje storitev celovitega prevoza osnov-
nošolskih otrok v Občini Šenčur za šol-
sko leto 1998/99.

3. Orientacijska vrednost dodeljenega
naročila: 22,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire: pouk v vseh osnov-
nih in podružničnih šolah se začenja istoča-
sno.

Izbrani ponudnik je cenovno sprejemljiv
in ima najboljše reference za opravljanje šol-
skih prevozov ter zadostne kapacitete.

5. Rok začetka in dokončanja del: 10
mesecev, začetek 1. 9. 1998, zaključek
30. 6. 1999.

Občina Šenčur
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Javni razpisi

Popravek
Ob-6504

V javnem razpisu za sofinanciranje podi-
plomskega študija podjetništva, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5489, Št. 233/98, se:

– v prvem odstavku tekst pravilno glasi:
Razpoložljiva sredstva iz proračunske po-

stavke 4127 – Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo bodo 10,000.000 SIT.

– pod 2. točko Pogoji in merila spreme-
ni prvi odstavek in pravilno glasi:

2. Pogoji in merila
Ministrstvo sofinancira 50% šolnine

celotnega podiplomskega študija podjet-
ništva na slovenskih fakultetah, kjer pote-
kajo ustrezni podiplomski programi študija
podjetništva ali drugi programi, ki bi se lah-
ko koristno uporabljali pri pospeševanju
razvoja malega gospodarstva in podjet-
ništva.

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Popravek
Ob-6505

V javnem razpisu za dodelitev sredstev za
sofinanciranje stroškov kadrovskega, pro-
gramskega in tehnološkega prestrukturiranja
industrije in delodajalcev s področja malega
gospodarstva ter spodbujanje njihovega
medsebojnega povezovanja s ciljem ohra-
njanja in odpiranja delovnih mest (prestruktu-
riranje 1998/99) objavljen v Uradnem listu
RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6249,
Št. 017-01-007/96-012, se v točki II.2.1.
drugi stavek “Pogoj za pridobitev sredstev je
povezovanje vsaj treh prijaviteljev v skupne
projekte, ki pomenijo boljšo izrabo razpolož-
ljivih virov prijaviteljev in izboljšanje njihovega
konkurenčnega položaja in s tem večjo mož-
nost ohranjanja ali odpiranja novih delovnih
mest” nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi “Pogoj za pridobitev sredstev je uvaja-
nje projektov, ki pomenijo boljšo izrabo raz-
položljivih virov prijaviteljev in izboljšanje nji-
hovega konkurenčnega položaja in s tem
večjo možnost ohranjanja ali odpiranja novih
delovnih mest.”.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Št. 25/98 Ob-6323
Na podlagi sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Združenih držav
Amerike o znanstvenem in tehnološkem so-
delovanju z dne 29. 4. 1993, zakona o razi-
skovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološke-
ga sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in
11/98) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov znanstveno

tehnološkega sodelovanja z ZDA v
obdobju med 1999 in 2000

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
skupnih raziskovalnih projektov, pri čemer
sredstva ne predstavljajo osnovnega vira fi-
nanciranja predvidenih raziskav, pač pa so
namenjena kot dodatni finančni vir predvsem
za vzpostavljanje oziroma vzdrževanje sti-
kov med slovenskimi in ameriškimi partner-
ji, za kritje potnih stroškov in v izjemnih pri-
merih za nakup opreme in za pokrivanje
stroškov storitev. Predvidena najvišja letna
vsota, za katero lahko predlagatelj projekta
zaprosi, znaša 3,300.000 SIT. Projekti bo-
do odobreni za 2 leti z možnostjo podaljša-
nja za 1 leto.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

Na razpis se lahko prijavijo domače prav-
ne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskoval-
no dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določe-
ne z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91).

Predlogi projektov se lahko nanašajo na
raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini,
biotehniki, humanistiki in družboslovju.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je februar 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 35 milijonov SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju, nosilcu projekta

in ostalih sodelujočih raziskovalcih,
– podatke o ameriškem partnerju,
– kratka življenjepisa nosilca projekta in

ameriškega partnerja z najpomembnejšimi
publikacijami, ki se nanašajo na vsebino pro-
jekta,

– opis projekta,
– navedbo osnovnih virov financiranja ra-

ziskav,
– predlog porabe sredstev za 2 leti,
– opis dosedanjega sodelovanja.
8. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
v tajništvu Sektorja za bilateralno medna-
rodno sodelovanje (3. nadstropje) Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Slovenska 50, tel. 061/1311-107, faks
302-951.

9. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-

nost raziskav,
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
10. Pisne ponudbe z naslovom ponud-

nika in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za
javni razpis za sofinanciranje znanstveno
tehnološkega sodelovanja z ZDA
1999-2000“ in z naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani morajo ponudniki dostaviti v

zaprtih ovojnicah na naslov: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana.

11. Ovojnice s ponudbami morajo pris-
peti na naslov iz 10. točke tega razpisa ne
glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno
13. novembra 1998 do 12. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepravočasnih in nepravilno pri-
pravljenih oziroma oddanih ponudb komisi-
ja ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

13. Javno odpiranje ponudb bo v pro-
storih Ministrstva za znanost in tehnologijo
na Slovenski 50, Ljubljana (soba 304), dne
16. novembra 1998 ob 8. uri.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja ponudb.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Renati Karba, Sektor za
bilateralno mednarodno sodelovanje, soba
304.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 10/98 Ob-6359
Skladno s pravilnikom o načinu in po-

stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS,
št. 27/85) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del

1. Naročnik: Golob, d.o.o., Ul. bratov
Učakar 132, tel./faks 061/571-642.

2. Predmet: celovita sanacija zama-
kanja teras stanovanjskega bloka Bra-
tov Učakar 128/130 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost del: 15 mio
SIT.

4. Rok izvedbe: marec, april 1999 –
50%, marec, april 2000 – 50%.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika vsebuje razpisna dokumentacija.
Naročnik, na podlagi izbora najugodnejše-
ga izvajalca po predmetnem razpisu, ni za-
vezan skleniti posla.

6. Rok za oddajo ponudb je 30. 9. 1998
do 15. ure, na sedežu naročnika. Ponudbe
morajo biti v zapečateni ovojnici z nazivom
ponudnika in pripisom “Sanacija teras
UBU 128/130”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 9.
1998 ob 16. uri, v sejni sobi objekta Bratov
Učakar 130.

8. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu naročnika in opra-
vijo ogled tipične terase v času med 10. in
15. uro – po predhodnem telefonskem do-
govoru z Golobom.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje do 15. 11. 1998.

Golob, d.o.o., Ljubljana

Ob-6364
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za oddajo v najem reklamnega
prostora na objektih avtobusnih

postajališč na območju Mestne občine
Koper

1. Predmet najema je reklamni prostor –
praviloma 1 do 2 svetlobna panoja (city light)
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– na oziroma v določenih primerih tudi ob
objektih avtobusnih postajališč – čakalni-
cah – na območju Mestne občine Koper (v
nadaljnjem besedilu: občina), ki jih najem-
nik sam postavi in vzdržuje v obdobju 15 let
od sklenitve najemne pogodbe.

2. Najemnik:
2.1. prevzame obvezo za postavitev naj-

manj 20 čakalnic, izmed 27, opredeljenih z
razpisno dokumentacijo in

2.2. pridobi pravico za postavitev čakal-
nic z urejenim reklamnim prostorom na vseh
ostalih avtobusnih postajališčih na območju
občine pod enakimi pogoji, če te že niso
opremljene s čakalnico; na podlagi poseb-
nega soglasja pristojnega organa in njegovi-
mi posebej določenimi pogoji pa obstoječe
objekte lahko nadomesti s svojimi.

3. Najemnik sam ponudi tehnično in ob-
likovno rešitev za izvedbo čakalnic, ki mora
biti skladna z okvirnimi rešitvami, ki so po-
dane v razpisni dokumentaciji, ter ponudi
minimalno število postavljenih čakalnic, ne
manjše od minimalnega števila iz točke 2.1.

4. Najemnik je dolžan:
4.1. na svoje stroške zagotoviti tehnično

dokumentacijo za izdelavo in postavitev ča-
kalnic z vgrajenim reklamnim prostorom;

4.2. na svoje stroške dobaviti in postavi-
ti čakalnice po specifikaciji in v rokih iz raz-
pisne ponudbe, ki ne smejo biti daljši od
rokov v razpisni dokumentaciji, vezanih na
pridobivanje soglasij in upravnih dovoljenj;

4.3. na svoje stroške vzdrževati čakalni-
ce v času najema;

4.4. po prenehanju najema čakalnice
predati v trajno last občini;

4.5. pod pogoji iz razpisne dokumenta-
cije odstraniti že postavljene objekte avto-
busnih čakalnic na lokacijah, ki so v razpisni
dokumentaciji posebej označene, ter jih na
svoje stroške prestaviti na lokacije, ki jih
določi pristojni organ.

5. Najemnik ima pravico pridobljeni re-
klamni prostor neomejeno tržiti brez obvez-
nosti plačila najemnine in komunalnih taks
občini ter brez obveznosti povračila koristiti
električno energijo iz sistema javne razsvet-
ljave za potrebe delovanja čakalnic in vgra-
jenih svetlobnih teles.

6. Uprava dovoljenja za postavitev ča-
kalnic pridobi v svojem imenu občina na
podlagi tehnične in druge potrebne doku-
mentacije, ki jo v njenem imenu in za svoj
račun pripravi najemnik.

7. Ponudbo na razpis lahko odda ose-
ba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti “Ekonomsko propa-
giranje – K/74.40” in zanjo izpolnjuje pred-
pisane pogoje.

8. Rok za prijavo na razpis je 15. dan od
objave v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
se pošlje s povratnico ali izroči osebno na
naslov: Mestna občina Koper, Urad za go-
spodarske javne službe in promet, Verdije-
va 10/II, 6000 Koper (soba 214), v zape-
čateni kuverti, na kateri sta vidna identifika-
cija ponudnika ter napis “Razpis – čakalni-
ce – Ne odpirati!”.

9. Ponudbi je treba priložiti:
9.1. kopije dokumentov o registraciji in

kopijo morebitne odločbe po šestem od-
stavku 4. člena zakona o gospodarskih
družbah za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa;

9.2. izjavo o sprejemanju razpisnih po-
gojev;

9.3. izjavo o minimalnem številu čakal-
nic ter rokih postavitve (točki 2.1. in 4.2.);

9.4. predlagano tehnično rešitev čakal-
nic, vključno s statičnim izračunom ter pro-
jektom reklamnega objekta oziroma objek-
tov, lahko tudi variantno s celovitim variant-
nim oblikovanjem drugih pogojev; pričakuje
se tipski projekt z možnostjo modulnega
dograjevanja za različne razmere oziroma
potrebe;

9.5. izjavo ponudnika, da bo kot more-
bitni najemnik čakalnice na svoje stroške
opremil z elementi celostne podobe obči-
ne, kot jih bo na podlagi izbrane tehnične
rešitve čakalnic določil pristojni občinski or-
gan;

9.6. podatke o organizacijski strukturi
ponudnika ter podatke o zaposlenih, s kate-
rimi se zagotavlja učinkovitost in gotovost
pri poslovanju in zlasti pri izvajanju najemne
pogodbe, s poudarkom na tehnični oziroma
servisno vzdrževalni ter prodajni službi;

9.7. ponujene garancijske roke in pogo-
je garancij, vzorce finančnih garancij ter po-
goje, ki jih mora izpolnjevati garancija oziro-
ma druge ustrezne instrumente zavarova-
nja;

9.8. obrazec BON 1 in BON 2 ali ena-
kovreden izkaz likvidnosti solventnosti;

9.9. fotokopijo dokumenta o izvršenem
vplačilu varščine v znesku 300.000 SIT na
račun Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004, s sklicem na št. 00
0304 in oznako “varščina”; ponudniku, ki
na razpisu ne uspe, se varščina v nominal-
nem znesku vrne v treh dneh po izdaji sklepa
o izbiri najemnika, ponudniku, ki na razpisu
uspe, pa v treh dneh po podpisu najemne
pogodbe; če do sklenitve pogodbe ne pri-
de, varščina zapade v korist Mestne občine
Koper;

9.10. osnutek najemne pogodbe, ki ob-
čine sicer ne obvezuje pri sklepanju pogod-
be;

9.11. druge morebitne elemente ponud-
be, ki so lahko predmet usklajevanja pri
sklepanju najemne pogodbe in za občino
niso obvezni;

9.12. morebitne reference ponudnika.
10. Interesenti lahko razpisno dokumen-

tacijo osebno prevzamejo v uradnih urah po
predhodni telefonski najavi pri Uradu za gos-
podarske javne službe in promet (Aleksij
Mužina ali Adelija Franca, tel. 066/446-247
oziroma 245). Oseba, ki bo prevzemala do-
kumentacijo, se mora identificirati ter mora
pred vpogledom in prevzemom dokumenta-
cije predložiti potrdilo o vplačilu 10.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Koper, št.
51400-845-20561, z oznako “plačilo raz-
pisne dokumentacije” (PD je že vključen).

11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: najemna pogodba bo sklenjena s
ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal
razpisne pogoje in ki bo ponudil najugod-
nejše pogoje za sklenitev najemnega raz-
merja. Pri tem se bo upoštevala estetska in
funkcionalna kvaliteta ponujene izvedbe ča-
kalnic ter celota drugih ponujenih pogojev.
V primeru enakovrednosti ponudb po gor-
njih splošnih kriterijih se uporabi njihovo toč-
kovanje po kriterijih, ki so v razpisni doku-
mentaciji. Občina si izključuje obveznost

sklenitve najemne pogodbe, če nobena pre-
jeta ponudba ne bo ustrezala njenim intere-
som.

12. Razpisna dokumentacija obsega:
12.1. integralno besedilo sklepa o jav-

nem razpisu;
12.2. pregled lokacij avtobusnih posta-

jališč, ki jih najemnik mora opremiti s čakal-
nicami ter čakalnic, ki jih je dolžan preme-
stiti;

12.3. okvirne tehnične rešitve z maksi-
malnimi roki za postavitev čakalnic;

12.4. kriterije za točkovanje ponudb, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje.

13. Ponudbe, ki bodo pravilno oprem-
ljene in pravočasno prispele, bodo javno
komisijsko odprte. O času in kraju odpira-
nja ponudb bodo vsi interesenti, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, obvešče-
ni najmanj 5 dni prej. O izbiri najemnika po
pridobitvi predloga komisije, ki jo določi žu-
pan, s sklepom odloči predstojnik Urada za
gospodarske javne službe in promet. O tej
odločitvi bodo vsi ponudniki pisno obvešče-
ni najkasneje 15. dan po odpiranju ponudb.
Izbrani najemnik je dolžan najemno pogod-
bo skleniti v 30 dneh po prejemu sklepa.

II. Za odpiranje ponudb in njihovo oceno
oziroma pripravo predloga izbire najemni-
kov se pooblašča Stalno razpisno komisijo
za vodenje postopkov javnih razpisov za in-
vesticije in projekte, ki se vodijo v Mestni
občini Koper.

Komisija je dolžna:
– opraviti javno odpiranje prispelih po-

nudb, jih zapečatiti na način, ki omogoča
pregledovanje ter onemogoča dodajanje in
odvzemanje listin, o tem sestaviti zapisnik;

– na zaprti seji pripraviti oceno prispelih
ponudb ter oblikovati predlog izbire najem-
nikov, predhodno pa pridobiti mnenje druž-
be “I & I” in urbanistične službe;

– v primeru, da komisija ne more pripra-
viti predloga izbire po splošnih merilih iz
1. točke javnega razpisa, komisija izvede
točkovanje ponudb po kriterijih iz točke
12.4.

Zapisnik in oceno ponudb s predlogom
izbire najemnikov komisija nemudoma po-
sreduje Uradu za gospodarske javne službe
in promet ter županu.

III. Urad za gospodarske javne službe in
promet nudi komisiji iz II. točke tega sklepa
potrebno administrativno in tehnično pomoč
ter ji pripravi analizo prispelih ponudb kot
osnovo za oceno.

Mestna občina Koper
Urad za gospodarske javne službe

in promet

Št. 26/98 Ob-6423

Obvestilo o razpisu
za prijavo predlogov projektov

in kandidatur za individualne štipendije
programu TEMPUS (PHARE) Evropske

unije za šolsko leto 1999/2000
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Ljubljana, Slovenska 50, objavlja obvestilo
o razpisu Programa TEMPUS Evropske uni-
je (“Trans-European cooperation scheme
for higher education between Central and
Eastern Europe and the European Union“)
za prijavo predlogov projektov in kandidatur
za individualne štipendije za šolsko leto



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6097

1999/2000 v sklopu podaljšanega progra-
ma TEMPUS za obdobje 1998-2000 (znan
kot “TEMPUS IIbis“).

Uporabnice pomoči tega programa
Evropske unije so lahko tudi v naslednjem
šolskem letu visokošolske organizacije iz
13 držav Srednje in Vzhodne Evrope (Alba-
nija, BiH, Bolgarija, Češka, Estonija, Latvi-
ja, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska,
Romunija, Slovaška in Slovenija).

Program TEMPUS pri “European Trai-
ning Foundation“ v Torinu je izdal posebno
publikacijo “Guide for Applicants for Acade-
mic years 1988/99 and 1999/2000“, v
kateri je objavil podrobnejše razpisne pogo-
je in navodila za prijavo predlogov za šolsko
leto 1999/2000, in sicer za prijavo:

1. skupnih evropskih projektov (“JEPs“),
2. kandidatur za individualne štipendije

izven projektov (“IMGs“).
Publikacija je tiskana in na razpolago in-

teresentom v angleščini, francoščini in
nemščini, objavljena pa je tudi v vseh urad-
nih jezikih Evropske unije na Internetu pod
“http://www.etf.it (download)“. Publikaciji je
priložena disketa s prijavnimi obrazci v an-
gleščini, francoščini in nemščini, torej v je-
zikih, v katerih je možno prijaviti projekte in
individualne štipendije. Publikacija je na raz-
polago interesentom na vseh visokošolskih
organizacijah v Sloveniji in v službi za TEM-
PUS pri MZT.

Skupni evropski projekti (“JEPs“):
Pri vsakem prijavljenem projektu mora

obvezno kot nosilna organizacija sodelo-
vati najmanj ena slovenska visokošolska
organizacija z najmanj dvema organizacija-
ma iz dveh različnih držav Evropske unije,
pri čemer mora biti ena obvezno visokošol-
ska organizacija, druga pa je lahko katera-
koli organizacija (visokošolska, raziskoval-
na, proizvodna, strokovna, itd.), vključno s
konzorciji, ustanovljenimi za izvajanje po-
sameznih programov in projektov Evrop-
ske unije v okviru programov SOCRATES,
LEONARDO, itd.

Predlagani projekti lahko trajajo največ
dve leti, nanašajo pa se lahko na:

1. razvoj in prenovo posameznih aka-
demskih disciplin v okviru objavljenih priori-
tetnih področij (evropske študije, javna upra-
va in management, prilagajanje direktivam
EU na področju zdravstva in arhitekture ter
razvoj visokega strokovnega šolstva in so-
delovanja univerz z industrijo), tim. “ACA-
DEMIC JEPs“ ;

2. razvoj in pripravo univerz in visokošol-
skih organizacij za sodelovanje v Programu
SOCRATES Evropske unije in prenos rezul-
tatov TEMPUS ali drugih programov Evrop-
ske unije v okviru objavljenih prioritetnih po-
dročij (management na univerzi, zagotavlja-
nje kakovosti in kontrola kakovosti, medse-
bojno priznavanje diplom, institucionalne
pogodbe, uvajanje kreditnega sistema
(ECTS), sodelovanje v tematskih mrežah
SOCRATES in utrjevanje univerzitetnih
struktur s posebnim poudarkom na službah
za mednarodno sodelovanje), tim. “UNIVER-
SITY MANAGEMENT JEPs“;

3. razvoj programov in tečajev, name-
njenih javnim uslužbencem na ključnih po-
dročjih za usposobitev za vstop v Evropsko
unijo in prevzem “acquis communautaire“
ter prilagoditev zakonodaje Evropski uniji,

tim. “ACADEMIC INSTITUTION BUILDING
JEPs“, pri katerih morajo poleg slovenskih
visokošolskih organizacij sodelovati tudi re-
sorna ministrstva, gospodarske zbornice,
strokovna in znanstvena združenja, nevlad-
ne organizacije, itd.

Program TEMPUS bo izbranim projek-
tom odobraval povprečno 100.000 ECU let-
no oziroma 200.000 ECU dvoletnemu pro-
jektu.

Rok za prijavo projektov na predpisa-
nem obrazcu in v potrebnem številu izvodov
skupaj s priloženimi uradnimi izjavami vseh
sodelujočih organizacij je do 29. januarja
1999 neposredno programu TEMPUS pri
ETF v Torinu. Izbor prijavljenih projektov bo
zaključen predvidoma oktobra 1999, izbra-
ni projekti pa se bodo pričeli izvajati 1. no-
vembra 1999.

Prijave kandidatur za individualne štipen-
dije za krajše obiske ali daljša izpopolnjeva-
nja v državah evropske unije (“IMG’S“):

Individualne štipendije TEMPUS za kraj-
še študijske obiske ali daljša izpopolnjeva-
nja na visokošolskih in drugih organizaci-
jah v državah Evropske unije, vključno z
udeležbami na strokovnih in drugih med-
narodnih srečanjih v državah Evropske uni-
je, so namenjene izključno slovenskim vi-
sokošolskim učiteljem vseh nazivov, vključ-
no z asistenti ter strokovnim delavcem na
univerzi in visokošolskih organizacijah, ki
se ukvarjajo z razvojem visokega šolstva in
institucionalnem prilagajanju evropskim
normam in standardom ter pripravam na
sodelovanje v ustreznih programih EU, kot
je SOCRATES.

Kandidati lahko zaprosijo za najmanj
1-tedenski obisk do največ 4-mesečnega
izpopolnjevanja, pri čemer si morajo sami
urediti in preskrbeti pisne izjave tujih institu-
cij, da jih sprejemajo na predlagani obisk ali
izpopolnjevanje. Iz izjave, ki jo mora podpi-
sati pooblaščena oseba tuje institucije, mo-
ra biti jasno razvidno ime in ostali osnovni
podatki o kandidatu ter predlagano trajanje
in (vsaj okvirni) termin izvedbe.

Pri izboru bodo imeli prednost mlajši
kandidati in kandidati, ki doslej niso koristi-
li štipendije TEMPUS, približno polovica šti-
pendij pa je namenjena strokovnim delav-
cem na univerzi in visokošolskih organiza-
cijah.

Izbranim kandidatom bo Program TEM-
PUS odobril štipendijo v znesku od približ-
no 1.000 ECU (za 1-tedenski obisk) do
največ 5.000 ECU (za 4-mesečno izpopol-
njevanje) glede na naziv, trajanje in državo,
kamor kandidat odhaja. Štipendija vključu-
je poleg povratne APEX letalske vozovnice
in morebitnih posebej zaprošenih lokalnih
potnih stroškov od glavnega mesta do kra-
ja izpopolnjevanja še vse stroške bivanja. V
nobenem primeru pa Program TEMPUS ne
krije kotizacij ali šolnin ter ne odobrava
štipendij za jezikovne tečaje ali raziskoval-
no delo.

Prijave za pridobitev individualnih štipen-
dij morajo kandidati na predpisanem obraz-
cu v dveh izvodih in s priloženimi izjavami
tujih organizacij poslati neposredno službi
za program TEMPUS pri MZT do zaključka
razpisnih rokov, in sicer:

– do 12. marca 1999, če želijo koristiti
štipendijo kadarkoli v šolskem letu

1999/2000 (med 15. septembrom 1999
in 15. septembrom 2000);

– do 25. junija 1999, če želijo koristiti
štipendijo v drugi polovici šolskega leta
1999/2000 (med 1. januarjem 2000 in 15.
septembrom 2000).

Rezultati izbora kandidatov bodo znani
približno v 6 mesecih po zaključku razpi-
snega roka.

Podrobnejše informacije dobijo intere-
senti na Ministrstvu za znanost in tehnologi-
jo pri Albinu Babiču (tel. 13-11-107, faks
302-951, e-pošta: Albin.Babic@mzt.si).

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ob-6460
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in 5. čle-
na pravilnika o ciljnih raziskovalnih progra-
mih za podporo strateškega razvoja Slove-
nije na posameznih področjih (Ur. l. RS, št.
22/98 in Ur. l. RS, št. 34/98 Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana in Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, objavljata

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju kulture

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana in Mi-
nistrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljublja-
na.

II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Mini-
strstva za kulturo. Razpis je tematsko narav-
nan na strateške raziskave kulturnega raz-
voja Slovenije, ki naj bi prispevale h kvalitet-
nim strokovnim in raziskovalnim podlagam
za evalviranje nacionalne kulturne politike.

III. Razpisani tematski sklopi
1. Preobrazba javnega sektorja v kulturi
Cilj:
– poiskati mehanizme za formiranje de-

javne kulturne politike, ki bo temeljila na dia-
logu med vsemi nivoji javnih oblasti in kultur-
nimi izvajalci in na sistematičnemu spremlja-
nju in vrednotenju rezultatov te politike,

– poiskati potrebne statusne, organiza-
cijske, administrativne in finančne rešitve za
preobrazbo javnih zavodov, ki bodo uvelja-
vile načela transparentnosti, odgovornosti
in tekmovalnosti pri alokaciji javnih sredstev
za kulturo.

2. “Tabloidizacija” v medijih in demokra-
tizacija javnega prostora

Cilj:
– raziskati in oceniti družbene in kultur-

ne učinke vsebinskih sprememb do katerih
je prišlo v množičnem tisku ter v radijskih in
televizijskih programih zaradi deregulacije,
privatizacije in komercializacije,

– primerjati položaj v Sloveniji s tistim v
razvitem svetu in omogočiti orientacijo kul-
turne politike med tezami o umiku občil iz
informiranja v zabavo in obeti demokratiza-
cije javnega prostora.

3. Kulturna industrija
Cilj:
– preveriti kako so spremembe zaradi

družbenega, kulturnega in tehnološkega
razvoja vplivale na produkcijo, razumevanje
in sprejemanje umetnosti in kulture,
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– opisati in problematizirati slovensko
stanje,

– izoblikovati ukrepe, ki so potrebni za
uveljavitev sodobne kulturne politike tudi na
področju kulturne industrije.

4. Sistem inventarizacije dediščine
Cilj:
– vzpostaviti sistem institucionalne pod-

pore varstvu kulturne dediščine, ki bo teme-
ljil na inventarizaciji in valorizacji kulturne
dediščine,

– določiti nosilce in načine institucional-
ne podpore vzdrževanja in uporabe kultur-
ne dediščine.

5. Modeli financiranja ekonomike varst-
va in upravljanja s kulturno dediščino

Cilj:
– oblikovati nove modele financiranja,

gospodarjenja in upravljanja s kulturno de-
diščino kot neobnovljivim virom in hkrati te-
meljem za razpoznavnost Slovenije v novi
evropski ureditvi.

6. Nove tehnike in postopki obnove in
oživljanja dediščine

Cilj:
– uveljaviti nove tehnike in postopke za

obnovo in oživljanje kulturne dediščine na
podlagi  analize  tradicionalnih  znanj  in
vključevanja  v  evropske  in  svetovne
programe  raziskav  o  dediščini  in  njenem
varstvu.

IV. Trajanje projektov
– največ 24 mesecev.
V. Okvirna vrednost za projekte v okviru

razpisanih tematskih sklopov 30,000.000
SIT.

Izbrane projekte bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih predvidenih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
50%,

– Ministrstvo za kulturo: 50%.
VI. 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 prijavitelj pro-
jekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane
z 29. in/ali 30. členom zakona o raziskoval-
ni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za kulturo, na podlagi predhodno
izdelane ocene ustrezne kakovosti odgo-
vornih nosilcev projektov oziroma članov
projektnih skupin, ki jih pripravi Ministrstvo
za znanost in tehnologijo na podlagi kriteri-
jev, ki veljajo za izvajanje aplikativnih oziro-
ma razvojnih raziskav.

4. Izdelana mora biti primerjalna analiza
najaktualnejših modelov za Slovenijo.

Projekti morajo vključevati empirične po-
datke in prikaz obstoječe tematizacije obrav-
navane problematike pri nas.

5. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in časovnim na-
črtom obetali učinkovito doseganje zgoraj
navedenih ciljev po razpisanih tematskih
sklopih,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

VII. Oblika in rok prijave
1. Razpisno dokumentacijo (prijavni

obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska cesta 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 Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 5. 10. 1998 do 14.
ure. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje ponudb.

3. Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

4. Odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998 ob
9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, telefon 13-11-107, Aljana Pogačnik
in na Ministrstvu za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, telefon 17-85-900, Anja
Muck-Župan.

VIII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 30. 10.
1998.

Ministrstvo za znanost in
tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Št. 35/98 Ob-6491
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije (Ur. l. RS, št. 78/97) in s soglasjem
Ministrstva za malo gospodarstvo, Sklad RS
za razvoj malega gospodarstva ponovno ob-
javlja

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
posojila za naložbe v obnovo in razvoj

turističnih objektov
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gos-

podarstva (Ur. l. RS, št. 18/91) in odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 5/98) ter predpisa navedenega v
uvodnem delu razpisa bo Sklad RS za raz-
voj malega gospodarstva dodeljeval finanč-
na sredstva kot pomoč enotam malega gos-
podarstva pri:

– naložbah v izgradnjo in razvoj gostin-
skih obratov s prenočitvenimi zmoglji-
vostmi,

– naložbah v obnovo in izgradnjo žičnic.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva

bo finančna sredstva dodeljeval v obliki sub-
vencioniranja obresti investicijskih kreditov,
najetih pri poslovnih bankah.

Skupni znesek subvencioniranja je
20,464.047 SIT.

2. Kriteriji  in  pogoji  za  dodeljevanje
sredstev

2.1. Splošni kriteriji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva po določilih zakona o raz-
voju malega gospodarstva, ki po standardni
klasifikaciji dejavnosti glede na svojo dejav-
nost v zadnjih 6 mesecih od razpisa raz-
vrščena v naslednji skupini:

H. Gostinstvo – dejavnost hotelov (šifra
55.1),

I. Promet, skladiščenje in zveze – dejav-
nost žičnic (šifra 60.213).

2.2. Posebni kriteriji
Prosilci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– imeti razvojni program naravnan sklad-

no z usmeritvami Resolucije o strateških ci-
ljih na področju razvoja turizma v Republiki
Sloveniji,

– imeti lastno izoblikovan tržni program
in zagotovljeno tržišče za svoje storitve,

– ne smejo biti v stečajnem postopku ali
prisilni poravnavi.

2.3. Pogoji za dodeljevanje posojil
Maksimalna višina posojila, ki je pred-

met subvencioniranja, znaša 50% predra-
čunske vrednosti. Prosilci morajo imeti med
viri financiranja zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev.

Sredstva bodo podjetjem izplačana za
plačilo obresti, ki so zapadle v letu 1997 in
do 31. 3. 1998. Višina subvencije obrestne
mere za posameznega investitorja lahko
znaša največ do 50% od višine plačanih
obresti.

2.4. Prednost pri subvencioniranju bo-
do imeli prosilci:

– katerih projekti imajo izrazite multipli-
kativne učinke na širšem turističnem ob-
močju,

– ki bodo dokumentirali (statistični obra-
zec TU-11), da so neti izvoznik in to s tem,
da je delež nočitev tujih gostov v skupnem
številu nočitev v predhodnem letu znašal
vsaj 45% (velja le za skupino 55.1),

– ki imajo višjo stopnjo zasedenosti le-
žišč (velja le za skupino 55.1),

– katerih razvojni program z opredelitvi-
jo investicij izkazuje večjo razvojno naravna-
nost programa,

– katerih projekti so izrazito ekološko na-
ravnani (varčevanje z energijo, okoljska pri-
mernost),

– katerih projekti še trajajo oziroma so
bili zaključeni pred manj kot 2 leti,

– katerih projekt zagotavlja ohranitev ali
odpiranje večjega števila delovnih mest,

– ki uvajajo sodobnejšo tehnologijo.
3. Vsebina vloge za posojilo
1. Obrazec Sklada za pridobivanje po-

moči,
2. Poslovni načrt potrjen s strani banke,
3. Kreditno pogodbo,
4. Obračun bančnih obresti,
5. Dokazilo  o  poravnanih  davkih  in

prispevkih  (za  gospodarske  družbe
BON-3 Podatki o solventnosti in boniteti za
tekoče leto od krajevno pristojne Agencije
za plačilni promet, za SP potrdilo o plača-
nih davkih od krajevno pristojne izpostave
DURS),

6. Pismeno izjavo, da podjetje ni v po-
stopku prisilne poravnave ali stečaju,

7. Za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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8. Za SP fotokopijo priglasitvenega lista,
obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od krajevno
pristojne izpostave DURS,

9. Za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost fotokopijo obrtnega dovoljenja,

10. Obvestilo Zavoda za statistiko o de-
javnosti in matični številki,

11. Izkaz uspeha in bilanca stanja za le-
to 1997.

4. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na

naslov: Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/217-872.

Vloga mora biti dostavljena v zapečate-
nem ovitku z navedbo javnega razpisa in
oznako “ne odpiraj – vloga”. Vse prosilce
obveščamo, da mora vloga vsebovati vso
zgoraj navedeno dokumentacijo za posa-
mezno vrsto nosilca.

Rok za prijavo je odprt od objave do
30. 10. 1998. Odpiranje vlog bo 2. 11.
1998.

Sklada RS za razvoj malega gospo-
darstva bo prosilce, katerih vloge so nepo-
polne oziroma neustrezne, pozval, da jih v
roku 10 dni od prejema obvestila dopolnijo
oziroma prilagodijo pogojem javnega razpi-
sa. Če vloga v predvidenem roku ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se zavr-
že. Ravno tako se zavrže vloga, ki prispe po
roku za prijavo.

Vse popolne in ustrezne vloge bo obrav-
naval Upravni odbor Sklada in o njih odločil.
Sklep o določitvi bo posredovan predlaga-
teljem najkasneje v 30 dneh po odločitvi
organa upravljanja.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Da-
tum porabe sredstev bo objavljen v sred-
stvih javnega informiranja.

Vse ostale informacije so na voljo na
zgornjem naslovu.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Št. 403-01-649/98 Ob-6494
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 1. člena ure-
dbe o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 46/98,
50/98 in 54/98) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb programov

pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov:

A) Izdelavo in izvedbo projektov pospe-
ševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil-
skih proizvodov

B) Promocijo kmetijstva in živilstva na sej-
mih doma in v tujini

I. Predmet razpisa:
A) Sofinanciranje izdelave in izvedbe

projektov pospeševanja prodaje kmetijskih
in živilskih proizvodov slovenskega porekla
doma in v tujini do skupne višine
47,000.000 SIT.

Sredstva so namenjena:
– uvajanju in razvoju blagovnih znamk,
– pospeševanju prodaje novih, special-

nih proizvodov in proizvodov višje kakovosti,
– projektom vzpostavitve organizirane

prodaje kmetijskih proizvodov.

Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno kakovostno pripravljeni pro-

jekti (elementi: analiza problema, cilj pro-
jekta, metode in ukrepi za dosego cilja, pri-
čakovani učinki projekta na dohodkovni po-
ložaj kmetijskih pridelovalcev in živilskopre-
delovalnih podjetij, reference prijavitelja,
usklajenost s cilji strategije razvoja sloven-
skega kmetijstva,

– projekti, ki združujejo interes čim več-
jega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja),

– projekti uvajanja in razvijanja skupin-
skih blagovnih znamk (prednosti imajo pro-
jekti nacionalnega značaja),

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov sofinanciranja.

Projekti bodo sofinancirani največ do
35% celotne vrednosti.

B) Promocija slovenskega kmetijstva in
živilstva na sejmih doma in v tujini v skupni
višini do 50,000.000 SIT.

Prednost pri izbiri bodo imele vloge:
– za promocijo slovenskega kmetijstva

in živilstva (proizvodnje, predelave, javnih
služb) na večjih sejmih doma in v tujini, ki
zagotavlja njuno čim širšo predstavitev,

– za skupen nastop pridelovalcev oziro-
ma proizvajalcev določene panoge,

– ki bodo skladne s cilji strategije razvo-
ja slovenskega kmetijstva,

– z večjim deležem lastnih sredstev.
II. Pogoji prijave pod A in pod B:
1. Vloga za razpis mora vsebovati na-

slednje elemente:
– smiselno izpolnjen obrazec “Podatki o

upravičencu, ki vlaga zahtevek za finančno
intervencijo v kmetijstvu“,

– pisno vlogo s sledečimi elementi:
a) podatki o upravičencu: ime firme za

pravne osebe, ROS oziroma davčno števil-
ko in njen sedež oziroma za fizične osebe
ime in naslov z enotno matično številko ob-
čana ter števiko žiro računa; imenom poob-
laščenega zastopnika;

b) projekt, ki obsega:
– opredelitev ciljev,
– program aktivnosti,
– finančni načrt z viri financiranja, kjer

mora biti posebej naveden pričakovani de-
lež MKGP,

– terminski plan izvedbe z dinamiko
stroškov po mesecih,

– prikaz deležev sofinanciranja,
– pričakovani rezultati in njihov pomen

za resorno strategijo razvoja,
– dokazilo o registraciji z vsemi priloga-

mi, staro največ 3 mesece (v primeru, da
ponudnik ni tudi upravičenec sredstev, mo-
ra vloga vsebovati dokazilo o registraciji de-
javnosti tako ponudnika kot upravičenca
sredstev),

– pooblastilo pravni osebi za izdelavo
projekta,

– pogodbo o sodelovanju ali dokazilo o
obliki organiziranosti,

– navedbo pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika s pooblastilom za vložitev (če
ponudnik ni upravičenec sredstev).

2. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kmetijsko, živilsko in trgovinsko dejav-
nost oziroma storitve za kmetijstvo s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma

v njihovem imenu in z njihovim računom od
njih pooblaščene pravne osebe, ki se uk-
varjajo s promocijo oziroma projekti pospe-
ševanja prodaje.

III. Dodatni pogoji in informacije
Prijave se morajo nanašati na vsako po-

samezno razpisano področje posebej (A,B).
Pisne vloge za razpis za namen pod A z

oznako “Ne odpiraj - za javni razpis Pospeše-
vanje prodaje - projekti “ oziroma za namen
pod B “Ne odpiraj - za javni razpis Pospeše-
vanje prodaje - promocije “ pošljite v zaprtih
ovojnicah na naslov Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
Ljubljana. Upoštevali bomo ponudbe, ki bo-
do oddane do vključno 2. oktobra 1998.

Odpiranje ponudb bo 8. oktobra 1998
ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana. Ponudbe bo pregledala in
najboljše ponudnike izbrala komisija, ki jo
imenuje minister.

Če bo vrednost vlog presegala skupen
znesek razpoložljivih sredstev določen v raz-
pisu, bodo imele pri razpisu prednost vlo-
ge, ki izpolnjujejo čim več prednostnih kri-
terijev.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Obrazec “Podatki o upravičencu, ki vla-
ga zahtevek za finančno intervencijo v kme-
tijstvu“ so na voljo vsak delovni dan v času
trajanja razpisa od 8. do 15. ure v tajništvu
MKGP, Dunajska 58/6, Ljubljana; za do-
datne informacije o razpisu pa posreduje-
mo tudi po telefonu 061/1789-117.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 38-07/98 La-45
Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.,

Ljubljanska c. 13, Celje, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim, upokojencem podjetja) do inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS dne 20. 3. 1998 in istega dne
v časopisu Večer. Istočasno je bil poziv ob-
javljen tudi na oglasni deski v podjetju.

Javni poziv je bil drugič objavljen v Urad-
nem listu RS dne 24. 4. 1998 in v Večeru
dne 21. 4. 1998, ter tretjič v Uradnem listu
RS in v Večeru dne 19. 6. 1998.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in de-
narnih vplačil, se ponovno podaljša do
vključno 15. 9. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na tel. 063/442-016. Kontaktna
oseba je Danijel Šoster.

Gozdno gospodarstvo Celje, p.o.

La-44
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.



Stran 6100 / Št. 62 / 11. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

55/92, 7/93 in 31/93) ponovno objavlja-
mo program lastninskega preoblikovanja
Cestnega podjetja Ljubljana, p.o., Ljublja-
na, Stolpniška 10.

Spremenjeni program lastninskega
preoblikovanja je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. SPR 01293/98-TJ z dne 31. 7. 1998.

1. Firma: Cestno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Stolpniška 10.

Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10.
Matična št.: 5076790.
2. Dejavnost podjetja: 050201 (gradnje

cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov).

3. Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Ljub-
ljana, Stolpniška 10, je družbeno podjetje,
v katerem po zakonu o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 32/93) postane last-
nina Republike Slovenije 13,50%, Občina
Hrastnik 0,42%, Občina Litija 1,31%, Obči-
na Cerknica 1,92%, Občina Logatec
0,70%, Občina Domžale 1,30%, Občina
Grosuplje 1,81%, Občina Vrhnika 0,66%,
Mesta Ljubljane 3,37%, Občina Zagorje
0,94%, Občina Trbovlje 0,55% in Občina
Kamnik 1,44% kapitala. Preostalih 72,08%
predstavlja družbeni kapital, ki se lastninsko
preoblikuje.

4. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja je:

a) delež Republike Slovenije in občin
27,92%,

b) za lastninsko preoblikovanje 72,08%,
od tega:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 40% upravičenci iz notranjega od-

kupa.
5. Predvideni način lastninskega preob-

likovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala, predvidenega za
lastninjenje,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala, predvidenega za lastninje-
nje,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala, predvidenega za lastninjenje.

6. Cestno podjetje Ljubljana poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja, da v roku 10 dni po objavi
predložijo lastniške certifikate ter tako so-
delujejo pri interni razdelitvi delnic. Če bo
vpisanih več kot 20% vrednosti družbenega
kapitala, predvidenega za interno razdeli-
tev, bo presežek certifikatov proporcional-
no uporabljen za notranji odkup.

7. Cestno podjetje Ljubljana poziva za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja, da sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja, pri katerem imajo
50% popust. Upravičenci bodo vplačevali
delnice notranjega odkupa s certifikati in
denarnimi vplačili, v 10-dnevnem roku po
objavi.

8. Upravičenci predložijo lastniške certi-
fikate ter vpisujejo delnice notranjega odku-
pa pri blagajni Cestnega podjetja Ljubljana
na Stolpniški 10 v Ljubljani, vsak delovnik
med 8. in 12. uro. Gotovinska vplačila se
izvršijo na privatizacijski podračun podjetja

pri Agenciji RS za plačilni promet – Podruž-
nica Ljubljana na rač. št.
50105-698-000-0026565.

9. Dodatne informacije lahko upravičen-
ci dobijo pri namestniku direktorja za FRP
Hlade Željku po tel. 137-14-44 (int. 111)
ali 137-25-87 (direktna oziroma faks), vsak
dan med 8. in 14. uro, ali osebno na sede-
žu podjetja.

10. Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatiza-
cijo o odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu te-
melječe pravice oziroma pravna korist ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot stran-
ka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v
roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatiza-
cijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Cestno podjetje Ljubljana, p.o.

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-6321
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe TIK, to-
varna igel Kobarid, d.o.o., Goriška cesta
5/a, Kobarid, vpisane v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vložka
1/00145/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini dne 20. 5.

1998. Osnovni kapital družbe se zmanjša
za 185,207.423,18 SIT tako, da po zmanj-
šanju znaša 508,523.046,92 SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

TIK Kobarid, d.o.o.

Ob-6372
Na podlagi 41. člena statuta MTT – To-

varne tkanin Melje, d.d., sklicujem

1. skupščino
delniške družbe MTT – Tovarne tkanin

Melje, d.d.,
v ponedeljek, 12. oktobra 1998 ob

17. uri, v sejni sobi družbe v Mariboru, Kra-
ljeviča Marka 19.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
izvolijo se predlagani predsednik skupšči-
ne, imenuje predlagani notar in dve prešte-
valki glasov.

2. Sprejem sklepa o razrešitvi članice
nadzornega sveta in imenovanje nove člani-
ce nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: v skla-
du z dano odstopno izjavo članice nadzor-
nega sveta Anamarije Šprah, se Anamarijo
Šprah razreši kot članico nadzornega sveta
družbe MTT TT, d.d., z dnem zasedanja
skupščine.

Skupščina družbe MTT TT, d.d., imenu-
je Ireno Colja za članico nadzornega sveta
družbe MTT TT, d.d., za obdobje enega leta
od 13. oktobra 1998 dalje.

3. Sprejem sklepa o prodaji znatnega
dela sredstev družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: proda se znatni del sredstev družbe
MTT TT, d.d., katerih obseg je razviden iz
predloga uprave družbe. Postopek prodaje
in sklenitev prodajnih pogodb izvede upra-
va družbe po predhodnem soglasju nadzor-
nega sveta družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Mariboru, Kraljeviča Marka 19, vsak
delovnik, razen sobote, od 10. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi
družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo o prijavi.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pismeno pooblastilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega re-

da je javno.
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek ter naslov poob-
laščenca, firmo ter podpis in žig pooblasti-
telja.

MTT – Tovarna tkanin Melje, d.d.,
Maribor

predsednik uprave

Št. 212/98 Ob-6373
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be MIK Modna konfekcija, d.d., Prebold,
direktor družbe sklicuje

3. redno skupščino družbe,

ki bo 13. 10. 1998 ob 14. uri, v prosto-
rih Kinodvorane Prebold.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti skupščine 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, dva preštevalca glasov in notar.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6101

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 letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1997 ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta in po-
ročilom revizijske hiše. Doseženi celotni do-
biček v višini 106.714,23 SIT se razporedi
na nerazporejeni čisti dobiček.

3. Imenovanje revizorskega organa za le-
to 1998.

Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za leto 1998.

4. Obravnava predloga sklepa o zača-
snem prenosu posameznih upravičenj del-
ničarjev do udeležbe pri upravljanju družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev družbe MIK

Modna konfekcija, d.d., za čas izvajanja pro-
grama prestrukturiranja družbe v sodelova-
nju s Slovensko razvojno družbo, na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d., začasno pre-
naša naslednja upravičenja delničarjev do
udeležbe pri upravljanju družbe iz pristojno-
sti skupščine oziroma nadzornega sveta:

– imenovanje in razrešitev uprave družbe,
– imenovanje in razrešitev posameznih

članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgub ter povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki z izključitvijo prednostne pravi-
ce dosedanjih delničarjev do vpisa novih
vložkov.

2. Posamezna upravljalska upraviče-
nja delničarjev se prenesejo na način in pod
pogoji, določenimi v pogodbi o prenosu po-
sameznih upravljalskih upravičenj, ki jo pod-
piše predsednik skupščine.

Gornji sklep je pogojen in velja za primer
odločitve Slovenske razvojne družbe, da za-
gotovi sredstva za izvajanje programa z do-
kapitalizacijo družbe.

3. Sklep št. 1 in št. 2 stopita v veljavo
z dnem, ko Vlada RS sprejme program pre-
strukturiranja družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Preboldu vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

Delničarji lahko sporočajo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako A, B, C in G oziroma njihovi
pooblaščenci in zakoniti zastopniki.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar oziroma njegov
pooblaščenec tri dni pred pričetkom skup-
ščine pisno napove svojo udeležbo pri
upravi.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splo-
šne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni
podatek) pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter lastnoročni
podpis pooblastitelja.

Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlagi dokumenta o identifi-
kaciji, podpisa seznama prisotnih udeležen-

cev in prevzema glasovnic, zglasijo na me-
stu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje z istim dnevnim redom iste-
ga dne na mestu prvega sklica, ob 15. uri.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

MIK Modna konfekcija, d.d.
direktor

Št. 49/1101 Ob-6374
Na podlagi statuta Avtomotor, d.d., Ce-

lje, Miklošičeva 5, uprava družbe in pred-
sednik skupščine sklicujeta

redno letno sejo skupščine
Avtomotor, d.d., Celje,

ki bo 12. 10. 1998 ob 13. uri, na sede-
žu družbe v Celju, Miklošičeva 5, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: predsednik skupščine

ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. Potrditev predlaganega dnevnega re-

da skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Razrešitev in imenovanje predsedni-

ka skupščine.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji

predsednik skupščine. Za novega predsed-
nika skupščine od 10. 7. 1998, za mandat-
no obdobje dveh let, se imenuje Silvester
Skaza.

4. Potrditev sklepov, sprejetih na skup-
ščini dne 10. 7. 1998 in ponovno odloča-
nje o teh sklepih.

Predlog sklepa: z dnem 10. 7. 1998 se
razreši nadzorni svet Avtomotor, d.d., Ce-
lje, Miklošičeva 5, v sestavi:

– Alenka Škornik (predsednica),
– Marjan Habič (namestnik predsedni-

ce),
– Milan Brumec (član),
– Rudi Ramšak (član),
– Mirjana Kranjčevič (članica),
oziroma se ugotovi, da so Alenka Škor-

nik, Marjan Habič in Mirjana Kranjčevič po-
dali odstopne izjave s 3. 7. 1998.

Predlog sklepa: v nadzorni svet se ime-
nujejo:

– Anton Ocvirk,
– Ciril Zavolovšek,
– Nežka Golčman,
– Mirjana Kranjčevič,
– Karolina Gajšek.
Predlog sklepa: pogodba o pregledu po-

slovanja družbe od ustanovitve družbe do
maja 1998 se sklene z Rating, d.o.o., Ce-
lje, pri čemer obseg revizije definira nadzor-
ni svet.

5. Sprejem predloženega revidiranega
letnega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1997.

6. Poročilo uprave o poslovanju družbe
v prvi polovici leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v prvi polovici
leta 1998.

7. Kratkoročni sanacijski program uprave.
Predlog sklepa: sprejme se kratkoročni

sanacijski program uprave.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stila morajo biti pisna.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.
uri. Skupščina bo v tem primeru odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda skupščine bo na razpolago od 8. 9.
1998 dalje, v tajništvu družbe, na njenem
sedežu v Celju, Miklošičeva 5.

Avtomotor, d.d., Celje
uprava družbe

predsednik skupščine

Ob-6375
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Inles SDR, d.d., Sodražica, Cesta
Notranjskega odreda 45, začasna uprava
sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Inles SDR, d.d.,

Sodražica,
ki bo v sredo, 14. 10. 1998 ob 12. uri, v

prostorih družbe Inles SDR, d.d., Cesta No-
tranjskega odreda 45, Sodražica, z nasled-
njim predlogom dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave skupščina izvoli delovna telesa
skupščine: predsednika skupščine, prešte-
valca glasov.

Na skupščini je prisoten notar za sesta-
vo notarskega zapisnika.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje od leta 1993 do leta 1996.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta sprejme skupščina revi-
dirano letno poročilo o poslovanju v letu
1997.

7. Sprejem sklepa o delitvi dobička in
pokrivanju izgube za obdobje od 1993 do
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta sprejme skupščina pred-
lagano delitev dobička/predlagano pokriva-
nje izgube.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina za revizorja
družbe za poslovno leto 1998 imenuje Bo-
niteto, družbo za revizijo, podjetniško in po-
slovno svetovanje, d.o.o., Efenkova 61, Ve-
lenje.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina razreši dose-
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danje člane začasnega nadzornega sveta in
izvoli tri predlagane kandidate za člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev, za
štiriletni mandat.

10. Seznanitev skupščine z dvema čla-
noma nadzornega sveta, ki zastopata inte-
rese zaposlenih v družbi.

11. Določitev sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta pripada sejnina članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike pozivamo, da prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini tri dni pred sejo skupšči-
ne, pisno s priporočeno pošiljko ali osebno
na sedežu družbe.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na prijavnem mestu,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovalne lističe. Identi-
teto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko, ali z izpisom
registra pravnih oseb ali s pooblastilom.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti družbi pisno predloženo pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za sejo s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Sodražici, Cesta Notranjskega odreda 45,
v tajništvu, tel. 061/866-123, od 8. do 15.
ure, vse delovne dni od objave do dneva
zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne ob 13. uri, v istih prostorih, z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna, ne glede na število prisotnih
glasov.

Inles SDR, d.d.
začasna uprava

Št. 11/98 Ob-6376
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Komunalno podjetje Ormož, Keren-
čičev trg 11, Ormož, vabi uprava delničar-
je na

3. redno skupščino družbe
Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
ki bo v petek, dne 16. oktobra 1998 na

sedežu družbe Kerenčičev trg 11, Ormož,
s pričetkom ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in dva preštevalca glasov na predlog
uprave.

Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1997 z mnenjem revizorja po predlogu
uprave.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagnao letno poročilo za leto 1997 v predlo-
ženem besedilu, z mnenjem revizorja.

3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi či-
stega dobička za leto 1997 po predlogu
uprave.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano uporabo in razdelitev dobička za le-
to 1997.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998 po
predlogu uprave.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
laganega revizorja družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi družbe in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som potrdijo prisotnost na skupščini in prev-
zamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom
iz registrskega sodišča.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe pri Milki Vo-
čanec od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-

ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor. Po odmo-
ru se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
uprava

Ob-6377
Na podlagi 7.5. točke statuta Prašičere-

je Podgrad, d.d., Podgrad 38, Gornja Rad-
gona, uprava družbe sklicuje

2. skupščino delniške družbe
Prašičereja Podgrad, d.d.,

za 12. 10.1998 ob 14. uri na sedežu
družbe v Podgradu 38.

Na skupščini bo navzoča notarka Danica
Hojs-Peršak.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Rajka Žužka in prešte-
valke glasov Cvetko Bračič, Liljano Vuković,
Ireno Korpec.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja revizorja in nadzornega sveta druž-
be sprejme letno poročilo uprave za leto
1997.

4. Predlog o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe na dan

31. 12. 1997 in revaloriziran do 30. 6.
1998 znaša 249,756.929,46 SIT in ostaja
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje let-
nih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: kot revizorja družbe za
leto 1998 skupščina imenuje revizijsko hišo
AUDIT, d.o.o..

6. Določitev višine sejnine za člana in
predsednika nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejni-
no za člana nadzornega sveta v višini
30.000 SIT, za predsednika nadzornega
sveta v višini 40.000 SIT bruto.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo naj-
manj tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom.

Gradivo: letno poročilo in poročilo revi-
zorja za skupščino bo na vpogled vsak de-
lovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pod-
grad 38, Gornja Radgona.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje isti dan v istih prostorih. Skupščina bo
v tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Opozorilo: prostor za zasedanje skup-
ščine ob odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.

Prašičereja Podgrad, d.d.,
uprava

Ob-6507
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglav-

ja statuta delniške družbe Servis vozil in
kmetijske mehanizacije Ljutomer, d.d., Ko-
lodvorska c. 16/a, Ljutomer in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Servis vozil Ljutomer,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. 10. 1998, na

sedežu družbe, Kolodvorska c. 16/a, s pri-
četkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvozi predsedujočega skupšči-
ne in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval notar Šomen Franc.
2. Obravnava in sprejem poslovnega

poročila uprave za leto 1997, skupaj z re-
vizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo za leto 1997 skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1997.
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Predlog sklepa: izguba v višini
13,530.981,35 SIT se izkaže kot nepokrita
in se pokriva v 5 letih po nastanku v breme
rezultata oziroma breme kapitala.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s

pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se za
leto 1998 za pooblaščeno revizijsko družbo
imenuje Audit, družba za revizijo in svetova-
nje, d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v upravi, in sicer naj-
manj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
dan od 12. 9. do 12. 10. 1998 od 10. do
12. ure v tajništvu uprave.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Servis vozil Ljutomer, d.d.,
uprava družbe

Ob-6378
Uprava družbe Elan, d.d., Begunje, na

predlog predlagatelja – večinskega delničar-
ja Privredne banke, d.d., Zagreb, sporoča

nasprotni predlog

k dnevnemu redu sklica 10. skupščine
družbe Elan, d.d., Begunje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Nasprotni predlog je bil podan kot zahte-
va za dopolnitev dnevnega reda skupščine z
dodatno novo, 11. točko dnevnega reda ter
kot predlog k 8. in 9. točki dnevnega reda.

I. 11. točka: zmanjšanje števila članov
nadzornega sveta s 15 na 7 članov.

Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se
nadzorni svet družbe sestoji iz 7 članov,
katere imenuje skupščina družbe.

Obrazložitev: predlagano število članov v
celoti izpolnjuje potrebe delničarjev po za-
stopanju njihovih interesov. Dosedanja me-
sta v nadzornem svetu so se pokazala kot
preštevilna in niso bila v celoti zasedena.

II. Predlogi k dnevnemu redu:
8. točka: odpokličejo se naslednji člani

nadzornega sveta družbe Elan, d.d., Begu-
nje: Zoran Jašić, Ivan Tešija, Niko Šeremet,
Paul Stipić in Ivan Penić.

9. točka: za člane nadzornega sveta
družbe Elan, d.d., Begunje, se imenujejo:
prof. dr. Jakša Barbić, Božo Prka, Jadranka
Primorac ter Jure Šimović.

Predlagateljica bo skušala delničarje pri-
praviti do glasovanja za njihov predlog.

Mnenje uprave
Dosedanje število članov nadzornega

sveta je preobširno, njihovo zmanjšanje na
samo kvaliteto zastopanja interesov ne bo
vplivalo, poleg tega pa se bodo za družbo
zmanjšali stroški, ki jih predstavlja plačilo
članom nadzornega sveta.

V zvezi s predlogom za odpoklic in ime-
novanje članov nadzornega sveta je družba
mnenja, da bodo na novo predlagani člani
nadzornega sveta lahko kvalitetno zastopali
interese delničarjev.

Elan, d.d., Begunje
uprava

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-6337
Podatki o članih sveta Zavoda Kabelska

televizija Medvode ter o virih sredstev za
delovanje Televizije Medvode v letu 1997.

Seznam članov sveta Zavoda Kabelska
televizija Medvode: Marko Ažman, Cesta na
Svetje 58, Medvode; Janez Čadež, Spodnje
Pirniče 20/a, Medvode; Milan Belec, Sora
16, Medvode; Vida Bališ, Goričane 1b, Med-
vode; Jože Šušteršič, Seničica 3, Medvode;
Tomaž Oblak, Zgornja Senica 34, Medvode;
Egidij Bučan, Stanežiče 24, Ljubljana Šen-
tvid; Franci Košir, Topol 3a, Medvode; Karel
Vernik, Zbilje 10a, Medvode; Ivan Regor-
šek, Rakovnik 73, Medvode; Tomaž Glažar,
Hafnerjeva 1, Ljubljana Šentvid.

Vodja Zavoda CATV Medvode je Ivan Re-
goršek.

Odgovorni urednik Televizije Medvode
je Iztok Pipan.

Viri sredstev za delovanje Televizije Med-
vode v letu 1997

V letu 1997 je Televizija Medvode sred-
stva za svoje delo pridobila s komercialno
dejavnostjo (75,45%) ter s strani sofinanci-
ranja naročnikov kabelskega sistema Med-
vode (24,55%).

Odgovorni urednik Televizije Medvode:
Iztok Pipan.

Razne objave

Št. 10/98 Ob-6360
Na podlagi sklepa sveta Občine Videm,

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, razpi-
suje

ponovno javno dražbo
za prodajo dveh garsonjer

1. Predmet prodaje sta dve garsonjeri,
ena v pritličju in druga v I. etaži stanovanj-
skega objekta Videm pri Ptuju 31, vsaka v
izmeri 28,99 m2.

2. Stanovanjski objekt stoji na zemljišču
parc. št. 247 k. o. Pobrežje, vpis etažne
lastnine še ni urejen. Cena garsonjere v
pritličju znaša 1,156.819 in cena garsonje-
re v I. etaži znaša 1,326.212 SIT.

3. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo 28. 9. 1998 ob 13. uri,

v  prostorih  Občine  Videm,  Videm  pri
Ptuju 54.

Vse dodatne informacije dobite na istem
naslovu, vsak delovnik med 9. in 13. uro,
po tel. 062/764-110. Ogled nepremičnine
je možen po predhodnem dogovoru.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Predstavniki pravnih oseb
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje
in sklep o registraciji podjetja v RS, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu v RS.

Dražitelj mora plačati varščino v višini
10% izklicne cene nepremičnine na žiro ra-
čun Občine Videm, št. 52400-630-20785.
Varščina se uspešnemu dražitelju všteje v
kupnino, ostalim morebitnim dražiteljem pa
brez obresti vrne v tridesetih dneh po kon-
čani dražbi. Na javni dražbi lahko sodelujejo
samo tisti, ki bodo pred pričetkom dražbe
predložili dokazilo o plačilu varščine.

Kupec je dolžan skleniti pogodbo o na-
kupu v roku osmih dni po opravljeni dražbi,
sicer se šteje, da odstopa od nakupa in pri
tem izgubi pravico do vrnitve vplačane var-
ščine.

Kupec mora plačati kupnino v 30 dneh
od dneva sklenitve pogodbe. Če preostan-
ka kupnine ne plača v tem roku, velja, da je
odstopil od nakupa, vplačana varščina pa
zapade v korist prodajalca. Prometni davek
in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

Prevzem nepremičnin in prenos lastniš-
tva bo mogoč po vplačilu celotne kupnine.

Nepremičnini se prodajata po načelu vi-
deno – kupljeno.

Občina Videm

Št. 066-98 Ob-6361
Kompas Consulting, d.d. – v stečaju,

Dvoržakova 11a, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi sklepa stečajnega senata

javno zbiranje ponudb

za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
do upnika Eurocomputer System Zagreb, ki
znaša 554.611 DEM.

Izklicna cena je 394.804 DEM.
Upoštevane bodo samo ponudbe za ce-

no, ki bo enaka ali višja od izhodiščne cene.
Ponudniki so lahko pravne osebe ali fi-

zične osebe.
Ponudbe pošljite v zaprtih kuvertah z oz-

nako “Ponudba ECS Zagreb”, na naslov:
Stečajni upravitelj Ivan Simič, Smlednik 92,
1216 Smlednik.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele do 25. 9. 1998 in za katere bo do
tega datuma vplačana varščina v višini
4,000.000 SIT. Varščina se vplača na žiro
račun stečajnega dolžnika št.
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50105-690-920217, sklicevanje na števil-
ko 00-1111-98.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to v sredo, 30. 9.
1998 ob 14. uri, v sobi 307, III. nadstropje.

Varščina se ne obrestuje. Plačana var-
ščina bo upoštevana v kupnini. Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni v treh dneh
po odpiranju ponudb. Ponudnikom, ki bodo
vplačali varščino, a ne bodo izbrani kot kup-
ci, bo varščina vrnjena v treh dneh po oprav-
ljeni izbiri.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

Kompas Consulting, d.d. – v stečaju
Ljubljana

Ob-6362
Avto Fekonja, d.o.o., Pohorska cesta,

2360 Radlje ob Dravi, preklicuje carinsko
deklaracijo za vozilo Megane Coupe 1,6e,
št. šasije vf1da0f0g18372872, št. motorja
k7ma702df94776. Vozilo je bilo ocarinje-
no 4. 6. 1998 po ECL 5760.

Ob-6363
Adriacommerce “L Sport”, d.o.o., Ce-

lovška 268, Ljubljana, preklicuje preklic
štampiljke, objavljen v Uradnem listu RS, št.
61 z dne 4. 9. 1998.

Ob-6459
Slovenica, d.d., zavarovalniška hiša, pre-

klicuje police: nezgodne: 21251–21255,
obvezno zavarovanje: 179141–179145,
kasko zavarovanje: 22401–22405, zelene
karte: 154701–154705, premoženjske:
23801–23805, stanovanjske: 21851–
21855, pobotnice: 60501–60505, skup-
no 35 polic.

Ob-6508
Zavod za izobraževanje Euro šola, Ljub-

ljana, Gosposvetska cesta 4, Ljubljana, pre-
klicuje potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano na ime Majda Štucin, rojena
12. 7. 1956 v Ljubljani, pod zaporedno šte-
vilko evidenčne knjige 728, izdanega v Ljub-
ljani, dne 25. 11. 1982.

Ob-6509
Adris, d.o.o., Cesta 86, Ajdovščina,

pooblaščena agencija zavarovalnice Adria-
tic, d.d., preklicuje zavarovalne pozice z
oznako 1-AO-97, št. 0547390.

Ajd Vilma, Štuhčeva 9, Slovenska Bistri-
ca, preklicuje priglasitveni list, št.
50-0617/94. m-1640

Bajramović Rasim, Jamova cesta 48,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list
št. 28-2668/98, izdal Davčni urad Vid, iz-
dan 16. 5. 1998. s-62045

Bizjak Zvonka, Na mlaki 1, Radovljica,
preklicuje priglasitveni list, št. 5675223.
g-62305

Chen Shi Ning, s.p., Smetanova 75, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-5130/97. m-1864

Duh Miroslav, Šuštarjeva kolonija 1, Tr-
bovlje, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
56-0405/95, ERO 5521857, izdan dne
10. 11. 1995. g-62004

GPN, d.o.o., Štihova ulica 17, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico št. 0176222,
izdala Zavarovalnica Slovenica, d.d.
s-62164

Iršič Bojan, Koroška c. 18, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 064-0951/94,
izdala UE Maribor. m-1631

Kohek Judita, Čebuljeva 12, Komenda,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
15/0994/95. g-62499

Kolar in ostali, Dolenjska cesta 156,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom
KOLAR IN OSTALI Družba za gostinsko in
trgovinsko dejavnost, d.n.o., Dolenjska ce-
sta 156, LJUBLJANA Tel. (061)
314-891,1274-224. s-62297

Kop Branko, Partizanska 40, Radlje ob
Dravi, preklicuje priglasitveni list, št.
43-0133/94, izdan dne 1. 8. 1994.
g-62197

Marčič Edvard, Ul. Štravhovih 33, Mari-
bor, preklicuje obrtno dovoljenje št.
049816/5838/00-74/95, izdano dne
6. 5. 1995. m-1632

Pirnat Igor, Ulica Iga Grudna 26,
Ljubljana,  preklicuje  odločbo  in  uporab-
no obrtno dovoljenje št.
030391/1500/00/38/1995. s-62215

Plohl Dragutin, Ptujska c. 333b, Miklavž,
preklicuje priglasitveni list, št.
064-39849/95. m-1635

Razvitok, d.o.o., Jamnikarjeva 1, Ljub-
ljana, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424474753, izdano na ime Šainoski Be-
šir. s-62080

SŽ-ŽIP, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z napisom SŽ-ŽIP, d.o.o., Ljubljana 4.3 Ko-
lodvorska ul.11. s-62477

Tošič Konstantin, Vanganelska 44, Ko-
per, preklicuje štampiljke - teracerstvo To-
šič, s.p. g-62210

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ahčin Anton, Zgornji Brnik 34, Cerklje,
potni list št. BA 409160. p-62080

Babič MIlan, Šmarska 24, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 46812. g-62467

Bahovec Urh, Koritenska c. 14, Bled, pot-
ni list št. AA 173264. s-62353

Bartol Alojzij, Zalarjeva ulica 62, Borovni-
ca, potni list št. AA 433042. s-62388

Baumgartner Danilo, Pivolska 29, Mari-
bor, potni list št. AA 188691. p-62083

Bec Urška, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
potni list št. BA 665288, izdala UE Ljubljana.
s-62046

Berisha Gjeladin, Stara cesta 15, Hoče,
potni list št. BA 505840. p-62084

Bobič Aleksander, Vrtna 6, Murska So-
bota, potni list št. AA 542121. p-62103

Bobič Daniel, Vrtna 6, Murska Sobota,
potni list št. BA 722953. p-62102

Bolka Betka, Šmidova ulica 14, Kranj,
potni list št. BA 068123, izdala UE Kranj.
p-62066

Brejc Janez, Rožna pot 4, Dragomer, pot-
ni list št. AA 120866, izdala UE Vrhnika.
s-62241

Brlečič Izidor, Ižanska cesta 268, Ljublja-
na, potni list št. AA 675816, izdala UE Ljub-
ljana. s-62165

Cebe Irena, Lovska 67, Maribor, potni list
št. BA 700700. p-62098

Cerkvenič Dolores, Ul. 9. septembra 22,
Vrtojba, Šempeter pri G., potni list št. AA
354420, izdala UE Nova Gorica. g-62183

Cerkvenič Emil, Ul. 9. septembra 22, Vr-
tojba, Šempeter pri G., potni list št. AA
354392, izdala UE Nova Gorica. g-62184

Cigoj Simon, Miren 213, Miren, maloob-
mejno prepustnico št. AI 127013, izdala UE
Nova Gorica. g-62281

Cotič Aleš, Vodnikova 9, Dornberk, potni
list št. BA 463203. g-62461

Crnkić Rasima, Cesta komandanta Sta-
neta 15, Litija, potni list št. AA 589025, izda-
la UE Litija. s-62155

Čanžek Barbara, Podkraj pri Velenju 10/N,
Velenje, potni list št. BA 050799. p-62041

Čehovin Boris, Čehovini 3, Sežana, potni
list št. AA 089780. p-62104

Činkole Darko, Dolenje Kronovo 34,
Šmarješke toplice, potni list št. BA 311300,
izdala UE Novo mesto. g-62283

Čučko Antonio, Groharjeva 7, Maribor,
potni list št. AA 547949, izdala UE Maribor.
p-62069

Dejak Andrej, Breg 48, Ribnica, potni list
št. BA 141570, izdala UE Ribnica. s-62154

Devič Vesna, Seškova c. 2, Medvode,
potni list št. BA 833838, izdala UE Ljubljana.
s-62490

Dolmovič Marija, Burnikova ul. 15, Ljub-
ljana, potni list št. BA 130650, izdala UE
Ljubljana. s-62495

Dremelj Joško, Cesta v Zg. Log 42, Ljub-
ljana, potni list št. AA 42092, izdala UE Ljub-
ljana. s-62306

Drev Petra, Zakl 6, Gomilsko, potni list št.
AA 965531, izdala UE Žalec. s-62247

Dular Jasmina, Belokranjska c. 51, Novo
mesto, potni list št. AA 834515, izdala UE
Novo mesto. g-62282

Erhatič Alojz, Ljubljanska 94/b, Maribor,
potni list št. AA 284963. p-62113

Evelyn Dreo, Ulica B. Kraigherja 9, Kidri-
čevo, potni list št. AA 571243, izdala UE
Ptuj. s-62302

Fabjan Negovan, Bate 21 A, Grgar, potni
list št. AA 780268. g-62391

Faganel Anže, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 591697, izala UE Ljub-
ljana. s-62069

Finžgar Saša, Ul. 28. maja 63, Ljubljana,
potni list št. AA 770676. s-63064

Foltyn Tomaž, Ul. bratov Komel 66 A,
Ljubljana, potni list št. BA 14767. s-62333

Gartner Luka, Poljanska c. 59, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 895089, izdala UE Škofja
Loka. s-62267
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Gorkič Erik, Ul. 9. septembra 125, Vrtoj-
ba, Šempeter pri G., potni list št. AA550810,
izdala UE Nova Gorica. g-62179

Gregorič Anastazij, Strma pot 14a, Izola,
maloobmejno prepustnico št. AI 29352, iz-
dala UE Izola. g-62185

Gregorič Marija, Strma pot 14a, Izola, pot-
ni list št. BA 231005, izdala UE Izola.
g-62193

Gregorič Marija, Strma pot 14a, Izola, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 29353, izdala
UE Izola. g-62194

Grmšek Hermina, Titova cesta 112, Seno-
vo, preklic preklica potnega lista, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 75/97, p-75065. p-62072

Heglev Gašper, Glinškova pl. 21, Ljublja-
na, potni list št. BA 682305, izdala UE Ljub-
ljana. s-62054

Herman Maša, Kokaljeva 1, Ljubljana,
potni list št. BA 636985. s-62129

Hvala Darjo, Grgarske Ravne 85, Grgar,
maloobmejno prepustnico št. AI 6302, izda-
la UE Nova Gorica. g-62182

Jagodič Bojan, Novo naselje 25, Ruše,
potni list št. AA 240986. p-62107

Jakupović Adnan, Rožna dolina c.II/31,
Ljubljana, potni list št. BA 480719. s-62103

Jazbec Alen, Arze 1, Portorož, potni list
št. BA 576637. g-62394

Jerinič Snježana, Draga 23, Kočevje, pot-
ni list št. AA 121960. p-62089

Kante Boris, Cankarjeva 22, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 781267, izdala UE Nova
Gorica. g-62047

Karner Mihael, V Murglah 177, Ljubljana,
potni list št. BA 706989, izdala UE Ljubljana.
s-62291

Kavaš Marija, Mladinska ulica 10, Odran-
ci, potni list št. BA 56454. p-62117

Kljaić Siniša, Brezova pot 2, Kočevje, pot-
ni list št. AA 668561.6 p-62075

Kljujić Slobodanka, Vojkova 85 c, Ljublja-
na, potni list št. AA 938628. s-62081

Kmetec Bojan, Polje 37, Izola, potni list
št. AA 209467. g-62462

Kmetec Bojan, Polje 37, Izola, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 78446. g-62463

Koželj Boštjan, Kidričeva cesta 45, Kranj,
potni list št. BA 702431. p-62034

Kobal Miran, Slejkoti 3, Ajdovščina, potni
list št. BA 12117, izdala UE Ajdovščina.

Kobal Nataša, Slejkoti 3, Ajdovščina, pot-
ni list št. BA 245462, izdala UE Ajdovščina.
g-62191

Kodrič Marina, Fram 40 A, Fram, preklic
potnega lista, objavljen v UL RS, št. 9/98.
p-62094

Kogovšek Igor, Nad Krko 11, Otočec,
potni list št. AA 869063. s-62464

Komel Irena, Ledine 41, Nova Gorica,
potni list št. AA 983443. g-62395

Košorok Ladislav Alojzij, Podlubnik 239,
Škofja Loka, potni list št. AA 881420, izdala
UE Škofja Loka. s-62051

Križman Andreja, Trdkova 60, Kuzma,
potni list št. BA 722774. p-62116

Kump Matjaž, Pot v Bitnje 37, Kranj, pot-
ni list št. AA 647746. p-62077

Lambergar Sabine, Pot v Hribec 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 119520, izdan 23. 4.
1992 v Litiji. p-62001

Lavrinc Branko, Lackova 77, Maribor, pot-
ni list št. AA 242508. p-62096

Lovrić Berislav, Jamova 46, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 533011, izdala UE Ljubljana.
s-62058

Madžarevič Gaja, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
potni list št. BA 680924, izdala UE Ljubljana.
s-62289

Majcen Mateja, Volkmerjeva cesta 11,
Ptuj, potni list št. BA 838138, izdala UE Ptuj.
g-62280

Mali Bogdana, Čevica 4, Logatec, potni
list št. AA 336068, izdala UE Logatec.
g-62064

Marentič Miran, Miklošičeva 26, Ljublja-
na, potni list št. AA 710500. s-62381

Matul Boštjan, Linhartova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 875432, izdala UE Ljubljana.
s-62254

Mazi Jerica Jana, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, potni list št. BA 357081, izdala
Nova Gorica. g-62180

Medič Damir, Polanškova 32, Ljubljana,
potni list št. BA 314387. s-62293

Mihelčič Mirko, Vavpča vas 6, Semič, pot-
ni list št. AA 155957. p-62073

Mikeln Tomaž, Župančičeva 28, Piran,
potni list št. AA 500696, izdala UE Piran.
g-62217

Milič Tine, Tominškova 64, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 658665, izdala UE Ljubljana.
s-62068

Miljavec Silvana, V. Vodopivca 109, Nova
Gorica, potni list št. BA 42636. g-62390

Miljavec Vasilij, Ul. Vinka Vodopivca 109,
Nova Gorica, potni list št. BA 64980.
g-62389

Miljević Štefan, Fani Grumove 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 875990, izdala UE
Ljubljana. s-62452

Moravec Bojan, Britof 125, Kranj, potni
list št. AA 704659. s-63006

Onič Gordan, Vrhov dol 1/E, Limbuš, pot-
ni list št. AA 986751. p-62115

Pergarec Samo, T. Tomšiča 8 A, Jeseni-
ce, potni list št. BA 384701. p-62026

Peršič Aleš, Agrokombinatska 6d, Ljub-
ljana, potni list št. BA 247649, izdala UE
Ljubljana. s-62270

Petravić Davor, Nad mlini 62, Novo me-
sto, potni list št. AA 340424. p-62088

Pirš Dragica, XXX. divizije 15d, Nova Go-
rica, potni list št. BA 301316, izdala UE No-
va Gorica. g-62181

Pitka Katja, Vrhovčeva c. 54, Log pri Bre-
zovici, potni list št. BA 214335, izdala UE
Vrhnika. s-62246

Pišorn Robert, Maistrova 19, Maribor,
potni list št. A 444969, izdan dne 16. 9.
1992 pri UE Maribor. m-1633

Poberaj Rusjan Vanja, Pot na Breg 8, No-
va Gorica, potni list št. AA 549709. g-62203

Polajnar Nataša, Ul. Ivana Hribarja 23,
Cerklje, potni list št. BA 801161. p-62031

Polič Arnož, Vegova 8, Ljubljana, potni
list št. BA 587796, izdala UE Ljubljana.
s-62186

Poplašen Maks, Tatre 37, Sežana, potni
list št. BA 383057. p-62082

Popovič Gordana, Trebinjska 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 844384. s-62444

Pramenko Janja, Loke 3d, Laze v Tuhi-
nju, potni list št. AA 124951, izdala UE Kam-
nik. s-62168

Pramenko Mujo, Loke 3d, Laze v Tuhinju,
potni list št. BA 270539, izdala UE Kamnik.
s-62167

Pristavnik Barbara, Brdinje 64, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 341755, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-62178

Prosen Deni, Tomšičeva 37, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 697702. g-62392

Pucihar Peter, Majde Vrhovnikove 26,
Ljubljana, potni list št. AA 452153. s-62328

Puntarić Stjepan, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, potni list št. AA 308598, izdala UE
Ljubljana. s-62059

Rebselj Ivan, Agrokombinatska 19, Ljub-
ljana, potni list št. AA 453916, izdala UE
Ljubljana. s-62145

Rebselj Regina, Agrokombinatska 19,
Ljubljana, potni list št. AA 453917, izdala UE
Ljubljana. s-62146

Rihar Marko, Staneta Rozmana 6, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 541995.
p-62108

Rihtaršič Beti, Frankovo naselje 69, Škof-
ja Loka, potni list št. BA 423189, izdala UE
Škofja Loka. s-62454

Rihtaršič Gašper, Na Logu 7, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 26305, izdala UE Škofja
Loka. s-62453

Rožman Jože, Podgorje pri Pišecah 14,
Pišece, potni list št. BA 597365. p-62078

Rota Elio, Ulica IX. korpusa 13, Izola,
potni list št. AA 514049, izdala UE Izola.
g-62198

Rota Matejka, Ulica IX. korpusa 13, Izola,
potni list št. AA 514048, izdala UE Izola.
g-62201

Rus Slavko, Grič, Cesta III/3, Ribnica,
potni list št. BA 18477, izdala UE Ribnica.
s-62074

Sabelnik Mihael, Leskovec 60, Prager-
sko, potni list št. AA 155173. p-62027

Sabol Ines, Linhartova 7, Domžale, potni
list št. BA 795327. s-62401

Sabol Lidija, Linhartova 7, Domžale, pot-
ni list št. BA 24255. s-62385

Seničar Suzana, Krištadolska c. 5, Dol
pri Hrastniku, potni list št. BA 530566.
p-62042

Skrt Anastazija, Strma pot 14a, Izola, pot-
ni list št. BA 231021, izdala UE Izola.
g-62188

Skrt Anastazija, Strma pot 14a, Izola, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 29396, izdala
UE Izola. g-62187

Snoj Deodat, Vidovdanska 3, Ljubljana,
potni list št. AA 110752. s-62458

Stanišić Vojisav, Velika čolnarska 10,
Ljubljana, potni list št. BA 480125, izdala UE
Ljubljana. s-62346

Stegovec Boris, Brje 121, Dobravlje, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 97877, izdala
UE Nova Gorica. g-62195

Stojan Marjanca, Žabnica 36, Notranje
Gorice, potni list št. AA 19121. s-62380

Strajnar Tomaž, Mlinska pot 1, Ljubljana,
potni list št. BA 375063. s-62082

Suhopoljac Azema, Regentova ul. 10, An-
karan, potni list št. BA 404207. p-62090

Suhopoljac Jasmin, Regentova ul. 10, An-
karan, potni list št. BA 403626. p-62091

Supar Igor, Clevelandska 23, Ljubljana,
potni list št. AA 869467, izdala UE Ljubljana.
s-62050

Šajnovič Bojan, Jakčeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 826392. s-62469

Šajnovič Rajner, Jakčeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 823280. s-62468

Škorjanec Andrej, Kidričeva 12, Rogaška
Slatina, potni list št. BA 470350. p-62087

Škulj Jožica-Jola, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 61611, izdala UE Ljubljana.
s-62290

Šoba Stanko, Ob železnici 1 A, Ruše,
potni list št. AA 436722. p-62114

Štempihar Marko, Kasalova 8, Domžale,
potni list št. BA 621335. s-62384

Štrumbelj Jernej, Lendavska 19/A, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 734598.
p-62038

Šturm Karmen, Ob Blažovnici 53, Lim-
buš, potni list št. BA 437772, izdala UE Ma-
ribor. p-62119
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Šulc Saša, Kržišnikova 4, Medvode, pot-
ni list št. AA 972556, izdala UE Ljubljana.
s-62483

Šumah Tomaž, Glančnik 8, Mežica, potni
list št. BA 856046, izdan 18. 8. 1998 v Rav-
nah na Koroškem. g-62049

Šušteršič Dušan, Cesta v Zgornji log 115,
Ljubljana, potni list št. AA 61192, izdala UE
Ljubljana. s-63002

Šuštaršič Marjeta, Cesta v Zgornji log
115, Ljubljana, potni list št. AA 62206, izda-
la UE Ljubljana. s-63004

Taurer Barbara, Pod piramido 10, Mari-
bor, potni list št. BA 700949. p-62081

Tkalec Gordana, Kajuhova 42, Ljubljana,
potni list št. BA 102086. s-62372

Tuzlak Stojana, Velenjska c. 5, Žalec, pot-
ni list št. AA 864275. p-62032

Valentinčič Polonca, Modrej 21, Most na
Soči, potni list št. BA 093294. g-62466

Veber Stanislav, Obrtniška 3, Radlje ob
Dravi, potni list št. AA 026845. p-62109

Vižin Aleks, Za spomenikom 10, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
86357. g-62386

Vidmar Boris, Begunjska c. 6, Lesce, ma-
loobmejno prepustnico št. AG 01484, izdala
UE Radovljica. g-62192

Vidmar Uršula, Begunjska c. 6, Lesce,
maloobmejno prepustnico št. AG 11947, iz-
dala UE Radovljica. g-62177

Vurušić Đurđica, Regentova 2, Ankaran,
potni list št. AA 509792, izdala UE Koper.
g-62055

Zajc Nevenka, Ivana Suliča 6/c, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
74807. p-62093

Zajc Urška, Ivana Suliča 6/c, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico, št.
AI19656. p-62092

Zakrajšek Katjuša, Glavna cesta 8, Mirna,
potni list št. BA 676803. s-62423

Zemljič Franc, Ljutomerska c. 7, Ormož,
potni list št. BA 514990, izdala UE Ormož.
g-62048

Zobavnik Sandra, Livarska 5, Kamnik, pot-
ni list št. AA 248316. g-62387

Žibert Branko, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, potni list št. BA 527597. s-62327

Agarovič Ermin, Istrska c. 15, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-62436

Ajdinović Muharem, Scopolijeva ulica 8,
Ljubljana, službeno izkaznico št. 066.
s-62269

Allakaj Marta, Črnivec 5a, Brezje, vozno
karto št. 518738. g-62150

Andjelković Radivoj, Cesta v Zgornji Log
93, Ljubljana, diplomo Lesne šole v Novi Go-
rici. s-62449

Antončič Mateja, Tribanska 2 B, Koper,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
družboslovne šole v Kopru. g-62424

Avbelj Nataša, Pot na Tojnice 39, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 546169, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-62400

Avman Barbara, Vranja peč 6, Kamnik,
spričevalo 3. letnika srednje šole, za šolsko
leto 1995/96. g-62248

Avsenak Igor, Medvedova 11, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
letnik 1975. m-1858

Babič Dušan, Trg na Stavbah 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
593713, izdala UE Litija. s-62226

Babšek Peter, Obirska 21a, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdani leta 1992, 1995. s-62496

Bahovec Urh, Koritenska c. 14, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20714.
s-62354

Banič Marko, Pod Jelšami 1, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1981. s-62369

Bančič Bojan, Pod Trško goro 93, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33427, izdala UE Novo mesto. g-62356

Barišič Tatjana, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842555, št. reg. 39384. s-62473

Bartol Matija, Humec 28, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7852, izdala
UE Ribnica. g-62257

Bartolj Tanja, Brilejeva 14, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Ljub-
ljana, program trgovec, izdano leta 1994.
s-62491

Basar Vesna, Partizanska 18, Rakek, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, št. 799. g-62329

Baus Ivan, Prisojna 4 b, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 859193, izdala
UE Litija. s-62076

Bašanovič Raza, Trubarjeva 2, Koper,
spričevalo, izdala SEDŠ Koper. g-62229

Belaj Stanko, Črni potok 8, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, št. 4969, izdala UE Rib-
nica. s-62244

Bele Andrej, Rogaška 10/a, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu, Šolskega
centra v Novem mestu. g-62425

Benčič Denis, Slavniška 3, Kozina, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika SKPŠ Koper.
g-62108

Beranek Robert, Gogalova ulica 4, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in stroj-
ne šole v Kranju, izdano leta 1995. s-62399

Bersič Aleksander, Lokev 102, Lokev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 30481.
g-62351

Bizjak Rudolf, Drevored 1. maja 6, Izola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper.
g-62133

Blažič Mihael, Baznikova ulica 35, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje lesne šo-
le Ljubljana, izdano leta 1996. s-62271

Blažič Slavko, Grušovlje 6, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9385. p-62100

Blakat Rotija, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, delovno knjižico. s-62292

Božič Stanislav, Hrib 19, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, št. 17656. g-62428

Božnar Anton, Pri nadvozu 4, Grosuplje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02-13-1038-14-85. s-62272

Bogataj Martin, Hafnerjevo nas. 117,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, izdala UE
Škofja Loka. g-62163

Bogataj Martin, Hafnerjevo naselje 117,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 20030, izdala UE Škofja Loka. g-62110

Bohorč Robert, Kožnica 29 E, Celje, za-
ključno spričevalo SKSMS Štore, št. 342.
g-62350

Bojič Rade, Vilfanova 5/A, Portorož, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Cirila Kosmača, šolsko
leto 1996/97. g-62323

Boršič Ivan, Prišlin bb, Hum na Sotli, spri-
čevalo 3. letnika, poklic avtomehanik.
g-62031

Boršnjak Mateja, Polje, Cesta XII/6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. s-62245

Bravar Eva, Jenkova ulica 15, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ce-
lje, izdano leta 1992. s-62273

Bračun Josip, Novo Polje, Cesta XI/11,
Ljubljana, zaključno spričevalo 3. letnika
Srednje šole za elektroenergetiko Ljubljana,
izdano leta 1991. s-62482

Bren Matjaž, Vogelna cesta 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165292, št. reg. 215386. s-62128

Budrovčan Dean, Gubčeva 2, Krško, spri-
čevalo o končanem 7. razredu in potrdilo o
izpolnjenem obveznem šolanju OŠ Toma
Brejca Kamnik, izdano 29. 8. 1996 v Kamni-
ku. s-62062

Bukovec Franjo, Gomila 12, Kog, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10304, izda-
la UE Ormož. g-62443

Bukovec Jožef, Gornji Lakoš 117, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11628. p-62036

Cevc Maja, Breg 4, Ljubljana, delovno
knjižico. s-62097

Cimperšek Milan, Frenkova 24, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18187, izda-
no v Kopru. g-62040

Cui Zuke, Kitajska, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 578944, reg. št. 27940,
izdala UE Domžale. s-62487

Curk Anica, Budanje 21, Vipava, spriče-
valo 3. letnika Šole za prodajalce, izdal Šol-
ski center za blagovni promet Nova Gorica,
za šolsko leto 1979/80. g-62016

Curl Iztok, Gorenje 25, Stara cerkev, voz-
niško dovoljenje, št. 11731, izdala UE Ko-
čevje. g-62122

Cvijanović Lazar, Šifrerjeva ulica 43, Ljub-
ljana, overjeno kopijo licence (zap. št. 7390)
št. 006904/6749-LM34/1998 za vozilo VW
pasat, reg. št. LJ A4-84V. s-62265

Cvikl Alenka, Užiška ul. 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 67007, velja
od 16. 3. 1994 do 16. 3. 2004. m-1634

Čarman Metka, Primičeva ulica 32, Škof-
ljica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole, za šolsko leto 1982/83, izdano na
ime Kraškovic Metka. s-62344

Čavić Jasna, Ulica bratov Učakar 64,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 1997. s-62341

Čavić Marjetica, Ul. Tuga Vidmarja 6,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1977, na ime Vintar Marjeta.
g-62422

Čebron Danaja, Istrski odred 4, Izola, in-
deks. g-62309

Čebular Robert, Trg Rivoli 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 944532,
reg. št. 29800. g-62258

Čeh Elita, Hinje 2, Šentjanž, letni spriče-
vali 1. in 2. letnika SŠGT Novo mesto, izdani
leta 1995 in 1996. g-62250

Čeh Patrik, C. na Markovec 5, Koper,
zaključno spričevalo 3. letnika Srednje go-
stinske in turistične šole Izola. g-62237

Čermelj Primož, Poklukarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1096411, št. reg. 174158. s-62294

Černjač Greta, Notranjska 1a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8759.
g-62142

Čufar Jani, Dadšnica 82, Železniki, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljen v UL RS,
št. 60/98. s-62378

Džajič Esmin, Gregorčičeva 15, Piran,
vozniško dovoljenje. g-62434

Džukič Klemen, Hrušica 137, Hrušica,
spričevalo 1. letnika Strojno tehnične šole na
Jesenicah, šolsko leto 1979/80. g-62232

Druge listine



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62 / 11. 9. 1998 / Stran 6107

Deronja Edina, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1997. s-62094

Divjak Viktor, Polzela 78, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 402641.
p-62086

Djordjević Stanoje, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245673, št. reg. 168479. s-62084

Dobrin Kristina, Trstenik 10, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 807234.
g-62106

Doganoc Eva, Rožna dolina, C. III/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 447093, reg. št. 191440, izdala UE Ljub-
ljana. s-62303

Dolenc Janko, Ul. Matije Tomca 1, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263655, reg. št. 31677, izdala UE Dom-
žale. s-62266

Dragič Milan, Ul. Marije Drakslerjeve 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 481921, št. reg. 135665. s-62457

Dragojević Tatjana, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika
Administrativne šole v Ljubljani. s-62088

Drača Aleksandra, Reška cesta 20, Ko-
zina, letno spričevalo SŠ Sežana, izdano
2. 6. 1995 in spričevalo 4. letnika in za-
ključnega izpita, izdano 1. 8. 1995.
g-62438

Drožina Iztok, Cesta borcev 20, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18648.
g-62367

Drolc Tanja, Glinškova ploščad 7, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnik Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1996. g-62199

Eleršič Mateja, Andreja Gabrška 86, Šem-
peter pri G., študetsko izkaznico, št.
01096089. g-62102

Esih Tatjana, Plečnikova ul. 19/a, Celje,
spričevalo 1. letnika ŠCBK Celje - smer fri-
zer, izdano leta 1976 na ime Erhatič Tatjana.
g-62348

Fajfer Aleš, Nikova 12, Maribor, spričeva-
lo 3. letnika II. gimnazije v Mariboru. m-1872

Fazarinc Franc, Celjska cesta 24, Vojnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-631/14-91. g-62003

Fekonja Robert, Mariborska c. 14, Sv.
Trojica v Slov. gor, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 6290, izdano 23. 11. 1994, ve-
lja do 8. 9. 2002. m-1642

Fenko Gregor, Topolšica 57, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18775,
izdala UE Velenje. p-62126

Ferrari Valter, Miren 13/b, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-62361

Fijavž Aleš, Cesta IX. št. 12, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15717, iz-
dala UE Velenje. p-62122

Filipovska Sanja, Neubergerjeva ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1997. s-62345

Florovič Damir, Vide Pregarc 23, Ljublja-
na, spričevalo 7. razreda OŠ Vide Pregarc,
izdano leta 1996. s-62485

Fras Lidija, Hlapovci 25, Juršinci, indeks,
št. 61132742. m-1868

Galjot Matej, Na Kresu 34, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16814.
s-62295

Garb Ivan, Dolnja Počehova 14f, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3830, izdano 28. 1. 1993 v Pe-
snici. n.1628

Garin Tjaša, Laze pri Borovnici 24, Bo-
rovnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1997. s-62152

Gazela Rihard, Marezganskega upora 7,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 43854, izda-
la UE Koper. g-62448

Gašperin Sebastjan, Triglavska cesta 15,
Bled, spričevalo 1. letnika šole Cene Štupar,
izdano leta 1997. s-62002

Gerdej Stojan, Svetinova 23, Jesenice,
zaključno spričevalo osnovne šole. g-62239

Gligič Violeta, Krmelj 20, Krmelj, spriče-
valo 1. letnika Steklarske šole Rogaška Slati-
na, izdano leta 1998. s-62063

Godec Ana, Jevnica 57, Kresnice, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazije Aškerčeva 1 Ljubljana. s-62376

Golič Marko, Strahinj 12/A, Naklo, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Kranj. g-62349

Golobič Jožica, Dobrava 20, Podbočje,
zaključno spričevalo kmetijske šole, smer
kmetovalka-gospodinja. g-62222

Gorjanc Frane, Aljaževa 43, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izda-
no leta 1998. s-62325

Gorjup Denis, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12727. g-62033

Grželj Nevio, Šmarje 142, Šmarje, voz-
niško dovoljenje. g-62141

Grabeljšek Anton, Sojerjeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234328, št. reg. 41635. s-62404

Grajfoner Boštjan, Cesta 4. julija 41,
Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Sred-
nje gostinske šole Maribor, šolsko leto
1997/98. m-1866

Granda Ana, Slavka Gruma 34, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34744, izdala UE Novo mesto. g-62109

Grandovec Jana, Valburga 118, Smled-
nik, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdani leta 1994 in 1995.
s-62311

Grkman Tatjana, Godič 75, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5808, iz-
dala UE Kamnik. g-62437

Grobin Anton, Pristava 26a, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10458, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-62067

Groboljšek Bojan, Gradišče na Pijavo Go-
rico 189, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 765362, št. reg. 197263. s-62480

Gros Marija, Šalek 91, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 27332, izdala UE
Velenje. p-62135

Gulin Helena, Celovška cesta 143, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926331, reg. št. 80421, izdala UE Ljublja-
na. s-62484

Habič Uroš, Lojzeta Hrovata 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1194109,
reg. št. 48593, izdala UE Kranj. g-62498

Habjan Silva, Bevkova c. 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19665.
s-62371

Halilović Ruždija Dino, Jurčičeva ul. 10,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 16299, izdala Občina Novo mesto.
s-62020

Hanžel Danilo, Novinci 29, Vitomarci,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Ptuj, šolsko leto 1997/98. m-1857

Hasanbegovič Almira, Dečkova cesta 52,
Celje, spričevalo o končani OŠ. g-62131

Hauptman Drago, Gasilska 9, Orehova
vas, zaključno spričevalo OŠ Delavske uni-
verze Maribor, izdano leta 1998. m-1624

Hedžić Ibrahim, Dobojska 22, Doboj,
spričevalo 6. razreda OŠ Šentvid, šolsko le-
to 1995/96. s-62320

Herman Marjeta, Vogelna 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izda-
no leta 1998. s-62296

Hlastec Branka, Loče 46, Loče, spriče-
valo 1.c za leto 1977/78, 2.c za leto
1978/79, 3.g za leto 1979/80, 4.g za leto
1980/81, izdala Pedagoška šola, naravo-
slovno matematična smer v Mariboru.
g-62127

Hliš Ivan, Startelova 14, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 37490, izdala UE
Ptuj. g-62377

Holobar Damjan, Pongrac 2/a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 001256962.
p-62105

Hostička  Mihaela,  Preglov  trg  2,  Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje želez-
niške šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-62476

Hribar Anže, Preserje VI/14, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ. g-62107

Humar Valter, 9. september 52, Vrtojba,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-62176

Imširovič Džemal, Žirovnica 22 a, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001080465. g-62124

Ismaili Jusuf, Dobrovnik 247, Dobrovnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5555,
izdala UE Lendava. p-62068

Ivanjšič Vinko, Dravska ul. 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39141, izda-
la UE Ptuj. g-62256

Ivanšek Fanika, Globočice 9, Krška vas,
zaključno spričevalo Frizerske šole v Celju,
izdano leta 1982. g-62418

Ivičič Radenčič Igor, Bojanja vas 5 a, Met-
lika, spričevalo 3. letnika Tehniške lesarske
šole, šolsko leto 1997/98. g-62431

Izirovski Mitja, Kocbekova 4, Celje, spri-
čevalo 2. letnika Tehniške šole-smer finome-
hanik. g-62331

Jagarinec Tomaž, Mala Vranica 4b, Zgor-
nji Leskovec, spričevalo 3. letnika, za šolsko
leto 1997/98. g-62251

Jakšič Larisa, Titova 41, Jesenice, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Prežihov Voranc.
g-62175

Jamnik Iztok, Bartlova ulica 3, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
678660. s-62406

Jan Ernest, Knezdol 38/a, Trbovlje, spri-
čevalo 6. razreda Osnovne šole Trbovlje, za
šolsko leto 1979/80. g-62219

Janžekovič Nuša, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1997. s-62486

Jauh Darko, Rodine 28, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABC, št. S 795664,
inštruktorsko dovoljenje, št. SB 4391.
g-62379

Jelenko Maks, Topolšica 169, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11512,
izdala UE Velenje. p-62133

Jemnikar Anton, Tomšičeva 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4986. g-62253

Jerančič Aleksandra, Janeza Puharja 5,
Kranj, letno spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomsko-turistične šole, št. 1/170, izdano
20. 6. 1997 v Radovljici. g-62030

Jeraša Barbara, Rožna dolina C. II 26,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdana leta 1987. s-62472

Jerič Mitja, Komen 61/d, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 2042, izdala UE
Sežana. g-62147

Jorg Sladič, Pražakova 12, Ljubljana, in-
deks, št. 71088362, izdala Pravna fakulteta
Maribor. s-62096
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Jupič Renata, Mestni vrh 6a, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano 26. 8. 1983. g-62347

Jurinčič Josipa, Agrarne reforme 28, Ko-
per, spričevali PKAŠ Koper, šolsko le-
to1978/79 in 1979/80. g-62322

Jutraž Ivan, Hodoščkova ulica 1, Ljublja-
na, potrdilo za strokovno usposobljenost za
dvig licence-avtoprevozništvo, izdalo Mini-
strstvo za promet in zveze. s-62479

Kajnik Sonja, Rajčeva 8, Ptuj, spričevalo
Ekonomske srednje šole v Ptuju, za leto
1977/1978, izdano na ime Vršič Sonja.
g-62173

Kalan Peter, Stara Loka 95, Škofja Loka,
zavarovalno polico št. 519608. g-62162

Kamenčić Amira, Mestni trg 30, Škofja
Loka, spričevalo OŠ Peter Kavčič Škofja Lo-
ka, izdano na ime Bečič Amira. s-62213

Kamenčić Amira, Mestni trg 30, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1990, na ime Bečič
Amira. s-62214

Kapus Petra, Gradnikova 7/c, Radovlji-
ca, delovno knjižico, izdano dne 1. 10.
1993. g-62209

Karan Anita, Seidlova cesta 34, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje šole za ob-
likovanje in fotografijo, izdano leta 1997.
s-62148

Kardelj Aleš, Pot na Fužine 55, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1970. s-62315

Katrašnik Barbara, Koblekovo naselje 17,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001175856. g-62037

Kaurin Vera, 1. avgust 7, Kranj, spričevali
1. in 2. letnika Ekonomske šole, smer po-
slovni tajnik. g-62174

Kavaš Marija, Mladinska 10, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4409.
p-62118

Kačanski Bojan, Topniška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1106703, reg. št. 121726, izdala UE Ljub-
ljana. s-62166

Kern Vladimir, Levstikova 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2808, izdala
UE Izola. g-62357

Keršmanc Tomaž, Bevke 43, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1993. s-62206

Kidrič Darko, Soteska 35, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Centra strokovnih šol, izda-
no leta 1982. sg-62460

Kirn Tomaž, Kočevska Reka 55, Ko-
čevska Reka, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Kočevje, za šolsko leto 1996/97.
g-62022

Kiselj Zdenka, Nanoška 36, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Višnja gora, izdano
leta 1997. s-62317

Koželj Valentin, Mali vrh pri Šmarju 45,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Poklicne
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
s-62099

Kobe Mateja, Ljubljanska 58, Celje, spri-
čevalo I. letnika Gimnazije Celje, izdano leta
1998. g-62023

Kocman Marija, Ponova vas 51, Grosup-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, poklic frizer, izdano leta 1976
na ime Dežman Marija. s-62455

Koder Janez, Selo 45, Bled, spričevalo o
končani OŠ Bled, šolsko leto 1996/97.
g-62234

Kogovšek Igor, Nad Krko 11, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18498,
izdala UE Novo mesto. s-62465

Kogovšek Rok, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1998. s-62285

Kohne Irena, Lušečka vas 8 a, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19449.
g-62415

Kokol Ignac, Žikarce 77, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
80712, velja od 9. 6. 1994 do 9. 6. 2004.
m-1627

Komac Robert, Kot 98, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 001032456, izdala UE Tol-
min. g-62355

Komar Alojz, Breznica 9, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13769, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-62159

Konc Andreja, Staretova ulica, Kranj, spri-
čevalo Srednje šole za trgovsko dejavnost,
poklic prodajalec, IV. stopnja, št.
I/243/III/546-3, izdano dne 18. 11. 1988.
s-62056

Konc Jana, Olševek 5, Preddvor, spriče-
vali 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol Ljub-
ljana, Poklicne frizerske šole, izdani leta
1980 in 1981 na ime Zarnik Jana. s-62044

Konečnik Lidija, Šmartno 45, Šmart-
no/Slovenj Gradec, spričevalo, smer eko-
nomsko komercialni tehnik, za šolsko leto
1991/1992. g-62013

Koritnik Mirjana, Ulica 25. maja 20, Pre-
stranek, maturitetno spričevalo RTV meha-
nik, izdano leta 1982. s-62308

Kos Ernest, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
810388, reg. št. 126007, izdala UE Ljublja-
na. s-62066

Kos Uroš, Kosovelova ul. 1, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 443440. g-62432

Kotnik Klavdija, Goriška 8, Celje, potrdilo
o opravljenem izpitu Srednješolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik. g-62126

Kotnik Klavdija, Andraž 7, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1057952.
p-62085

Kovačevič Mirela, Bogomirja Magajne 5,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16597, izdala UE Sežana. g-62366

Kovačič Bojan, Žimarice 59 a, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7680, izdala
UE Ribnica. s-62227

Kovačič  Nejc,  Tratnikova  ulica  25,
Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika Gimna-
zije Šentvid, izdani leta 1997 in 1998.
s-62278

Košir Janez, Kamna Gorica 115, Kamna
Gorica, zaključno spričevalo Centra strokov-
nih šole-smer avtoelektričar, izdano leta
1973. s-62077

Košir Matej, Gasilska ul. 1, Kranjska Go-
ra, potrdilo o znanju CPP, SA 62837.
g-62038

Košir Peter, Kranjska c. 25, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21301.
g-62440

Košir Rebeka, Zgornje Bitnje 276, Žabni-
ca, spričevalo 3. letnika in obvestilo o uspe-
hu o maturi, izdala Gimnazija Kranj. s-62337

Košir Tina, Goriče 62, Golnik, vozniško
dovoljenje. g-62261

Kočan Edela, Adamičeva 6, Ljubljana, ob-
vestilo o uspehu z mature Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1998. s-62053

Krajnc Matej, Kerentičev trg 13, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10757.
g-62442

Krajčinović Nina, Jamova 66, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-62471

Kramžar Barbara, Kompolje 90, Videm
Dobre polje, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Želimlje, izdano leta 1997. s-62093

Kramar Boštjan, Erasova ulica 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30849.
g-62111

Kramar Matjaž, Matena 46, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1251629,št.
reg. 197377. s-62298

Kramberger Sebastijan, Komenskega 9,
Maribor, diplomo, št. 195/91-151-IE3-PPO
SKSMŠ Maribor, izdana leta 1991. m-1861

Kranjc Marko, Cesta zmage 75, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
171039, izdala UE Zagorje ob Savi. p-62065

Kranjec Ivan, Hotiza 164, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5697.
p-62099

Krasnik Urška, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole - trgovska akademija, izdana
leta 1993 in 1994. s-62429

Krbavčič Karmen, Jagodje 27, Izola, spri-
čevalo za leto 1996/97. g-62027

Kremžar Mitja, Lipa 43, Velenje, zaključ-
no spričevalo. p-62071

Križmanič Nives, Lokev 158/a, Lokev,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1980. g-62446

Križnar Janez, Novi svet 8, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23673,
izdala UE Škofja Loka. s-62075

Krivec Iztok, Podbrdo 41, Podbrdo, voz-
niško dovoljenje, št. S 794038, izdala UE
Tolmin. g-62041

Krivec Marko, Kristan vrh 43, Podplat,
spričevalo 1. letnika SFTSPŠ Celje. p-62037

Krištof Damjan, Dolenja Dobrava 4, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
992125, št. reg. 10075. s-62078

Kropivšek Alenka, Bizoviška cesta 57,
Ljubljana, spričevalo OŠ Karla Destovnika Ka-
juha, izdano na ime Babnik Alenka. s-62087

Krumpestar Majda, Sp. Brnik 21, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S 288078,
št. reg. 315321, izdala UE Kranj. g-62368

Kuntarič Jožef, Tomšičeva c. 16, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
02900, izdala UE Velenje. p-62125

Kupec Urška, Sv. Lovrenc 83, Prebold,
študentsko izkaznico Filozofske fakultete, iz-
dana leta 1997, št. 18970311. s-62202

Kurelac Goran, Gorenjskega odreda 10,
Kranj, spričevali 1. in 2. letnika Gostinske
šole. g-62220

Kurtinović Goran, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
645987, št. reg. 171952. s-62314

Kusić Miladinka, Gubčeva ulica 2, Dob,
spričevalo 4. razreda OŠ Dob, izdano na ime
Kusić Mladen. s-62301

Lagoja Jana, Smokuč 59, Žirovnica, spri-
čevali 3. in 4. letnika Gimnazije. g-62238

Lakner Alojzij, Kidričeva 18, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 601346,
št. reg. 12726. s-62426

Leban Igor, Pavšičevo naselje 43, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in trgovske šole v Novi Gorici.
g-62335

Lebeničnik Stanislav, Študljanska 85,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 701517, reg. št. 14100, izdala UE
Domžale. s-62137

Ledinek Jožef, Pleteršnikova 1, Celje, di-
plomo Tehniške šole v Celju, izdana leta
1969. g-62427

Legedič Helena, Šmartno 45, Laze v Tu-
hinju, osebno izkaznico, št. 17273. g-62459
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Lenardžič Dani, Slance 11, Teharje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13879.
p-62030

Lenaršič Magdalena, Podpeška cesta
172, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 848696, reg. št. 155709,
izdala UE Ljubljana. s-62492

Lesičnik Zvonko, Nad reko 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 94979,
izdano 19. 8. 1992 pri UE Maribor. m-1636

Leskovar Edvard, Stara gora 6, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5046, izdala UE Gornja Radgona.
g-62132

Leskovšek Ksenija, Kraigherjeva 13, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu. g-62125

Ložar Aleš, Novo Polje, Cesta XXI/5b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 513211, reg. št. 161028, izdala UE
Ljubljana. s-62021

Lozar Dario, Šared 19 F, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2954, izdala UE
Izola. g-62358

Lužar-Nešović Nina, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Jožeta Plečnika Ljubljana, izdani leta 1997
in 1998. s-62067

Lužnik Maja, Čečovje 2, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 2. letnika. g-62252

Lunder  Urška,  Rusjanov  trg  5,  Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
132314, S 1043395, izdala UE Ljubljana.
s-62288

Lučić Rada, Tbilisijska ulica 22, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-62286

Magdič Boštjan, Sp. Polskava 323, Pra-
gersko, spričevalo o končani OŠ Anton Ingo-
lič, šolsko leto 1995/96. m-1859

Mahne Tjaša, Komanova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244095, reg. št. 223066, izdala UE Ljub-
ljana. s-62036

Mahnič Mira, Griže 2, Sežana, spričevalo
dveletnega programa CPI Cene Štupar, izda-
no na ime Mahnič Aljoša. g-62435

Majcenovič Marjan, Prešernova 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 30035.
g-62441

Majeršič Janez, Koroška 7, Tržič, spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-62161

Maleta Sara, Kvedrova 2, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 41982. g-62123

Malečkar Valentina, Prem 65, Prem, voz-
niško dovoljenje, S 1183340, št. reg. 9762.
g-62117

Marentič Miran, Mikošičeva 26, Ljublja-
na, potrdilo o usposoblenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-294/98. s-62382

Marinčič Mihaela, Vir pri Stični 65, Ivanč-
na Gorica, spričevala Gimnazije Josipa Jurči-
ča, šolsko leto 1977/78 in 1978/79 in
1979/80, izdana na ime Kamnikar Mihaela.
g-62339

Maričič Goran, Štantetova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 113983.
m-1875

Markovič Aleš, Ljubno 30, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20584, iz-
dala UE Radovljica. s-62144

Marošek Marjan, Pri postaji 15a, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13871, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-62160

Matič Anton, Gunduličeva 18, Maribor,
zaključno spričevalo Elektro šole v Mariboru,
letnik 1980. m-1863

Matiči Julia, Miklošičeva 10, Ptuj, spriče-
vali 1. in 2. letnika Poklicne tehniške šole
Ptuj. g-62113

Matičič Marko, Cesta na Ozare 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
687768, reg. št. 73450, izdala UE Ljublja-
na. s-62001

Maučec Cveto, Avsečeva ul. 16, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 548188, izdala
zavarovalnica Tilia. s-62451

Mazić Ema, Ul. Bratov Učakar 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935263. g-62360

Maček Milena, Strahinj 20, Naklo, oseb-
no izkaznico št. 114872. g-62208

Mežan Mirko, Trubarjeva 8, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8348.
s-62299

Meden Anica, Begunje 30, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7609, izdala UE Cerknica. s-62221

Mernik Zineta, Preserje 51, Preserje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajal-
ce, izdano leta 1981 na ime Pejković Zineta.
s-62439

Mezgec Dušan, Lipica 15, Sežana, zava-
rovalno polico za vozilo mazda 323,
KP-G4-626, št. police 0511330. g-62010

Mihelič Marjetka, S. Mareše 1, Koper,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko
družboslovne - upravno administrativne šole
Koper, izdano leta 1985. g-62119

Mihelič Stojan, Goriška 13, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 40365. m-1876

Mikić Danijela, Cesta dveh cesarjev
104m, 1000 Ljubljana, spričevalo o zaključ-
nem izpitu 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1998. s-62052

Miklič Manuel Sašo, Cikava 58, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 000011663.
g-62370

Milavec Božica, Partizanska 10 A, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9837.
s-62091

Milev Darja, Milčinskega 11, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1997. g-62279

Miljević Štefan, Fani Grumove ul. 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138528, reg. št. 215369, izdala UE
Ljubljana. s-62488

Miloševič Zoran, Pivska 1a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12275, izda-
la UE Postojna. g-62143

Mlaker Petra, Pivolska 48, Maribor, in-
deks št. 81485147, izdala EPF Maribor.
m-1638

Modrijan Primož, Šubljeva ulica 13, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Bežigrad, izdano leta 1992. s-62450

Molčevski Stana, Sebevranje, Vranje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972506,
reg. št. 197055, izdala UE Ljubljana. s-62065

Moneta Darko, Zlatenek 3, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1036251, reg. št. 27213, izdala UE Dom-
žale. g-62216

Mori Jože, Pamče 212, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
12176. g-62416

Muževič Tanja, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano 15. 6. 1992. s-62138

Musić Gordana, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem. s-62268

Mustedanagić Enver, Cesta v Pečale 34,
Ljubljana, indeks Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, izdan leta 1997. s-62494

Nikolić Duško, C. revolucije 7, Jesenice,
spričevalo 1. letnika SGŠ Bled-Radovljica,
za poklic natakar, izdano leta 1996. g-62017

Novak Anica, Senožeti 3, Dol pri Ljublja-
ni, predmetni spričevali 1. in 2. letnika Šole
za konfekcijske delavce v Višnji gori, izdani
leta 1977 in 1978 na ime Trunkelj Anica.
s-62263

Novak Roman, Levstikova 16, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 533174, iz-
dala UE Idrija. p-620670

Ožvatić Branko, Mlekarniška 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 97671,
velja od 9. 6. 1994 do 9. 6. 2004. m-1626

Oblak Ivan, Na klancu 19, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 7871,
izdala UE Vrhnika. g-62242

Oblak Janez, Zaklanec 18, Horjul, spri-
čevali 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol,
izdani leta 1978 in 1979. s-62304

Obolnar Mojca, Vintarjevec 5b, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 859991, izdala UE Litija. s-62190

Obreza Bojan, Veliko Mlačevo 15 A, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
13961. s-62405

Opačič Danijel, Verdijeva 28, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12120.
g-62417

Oplot Maja, Partizanska 25, Slovenska
Bistrica, spričevalo OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, za 8D. razred, za šolsko
leto 1996/1997. g-62012

Orel Ana, Tomaj 112, Dutovlje, študent-
sko izkaznico, št. 01097356. s-62393

Orel Branko, Cmureška c. 14, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9522, izdano 22. 11. 1994, velja do
22. 11. 2004. m-1625

Osredkar Mojca, Maistrova 6, Litija, spri-
čevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ Du-
šan Kveder Tomaž Litija. s-6225

Ovčar Darja, Markovci 33a, Markovci,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole za leto
1993/94. g-62212

Oštir Denis, Šalek 7, Velenje, indeks Fa-
kultete za družbene vede, št. 21012793,
izdan leta 1996. s-62112

Pahernik Anita, Zrkovska 73, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
smer upravni tehnik, šolsko leto 1992/93.
m-1871

Pahor Darija, Hrvatini 205, Ankaran, ma-
turitetno spričevalo. g-62421

Pahor Dario, Fazan 6/b, Portorož, obve-
stilo o letnim uspehu, šolsko leto 1995/96.
g-62447

Pajek Gregor, Tunjiška cesta 7a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1184409,
izdala UE Kamnik. s-62489

Pajnič Karina, Bukovica 17, Ribnica, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje, za šol-
sko leto 1997/98. g-62151

Pangeršič Nadja, Ribnik 30, Kisovec,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Trbovlje.
p-62120

Pančur Aleš, Blejska Dobrava 1, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1129017. g-62433

Parovel Damjan, Gortanova 2, Izola, voz-
niško dovoljenje. g-62262

Pavlič Dean, Ilirija 23, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 43666. g-62034

Peklenik Igor Janez, Dunajska cesta 155,
Ljubljana, delovno knjižico. s-62255

Penko Benjamin, Šmihel 35, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 13197.
p-62097

Perc Jerneja, Jerebova 20, Novo mesto,
maturitetno spričevalo SEŠ Novo mesto,
smer trgovec, za šolsko leto 1992/93.
g-62028
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Petelin Anton, Pot v Jele 1, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5077.
s-62410

Peternel Mojca, Škofjeloška 98, Kranj,
spričevalo šole Iskra - TK 877. g-62158

Petrović Niko, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12191,
izdala UE Velenje. p-62124

Petrovič Jani, Prečna pot 21, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32578, izda-
la UE Ptuj. g-62116

Petrovič Janja, C. v Rogozo 21, Miklavž,
spričevalo 4. letnika, za šolsko leto1997/98.
g-62240

Petrovič Ksenja, Klavčičeva 3, Kamnik,
diplomo Srednje gradbene šole Kranj, za leto
1984/85. g-62310

Pižent Ženja, Goriška 2, Vipava, spriče-
vali 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdani leta 1991 in 1992, na ime
Simovič Ženja. g-62233

Pibernik Rafko, Na Roje 5, Šmartno pri
Litiji, pomorsko knjižico, št. 02/06-830/95,
izdano dne 22. 3. 1995. g-62006

Pincin Orjeta, Škocjan 35/H, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 21653, izdala
UE Koper. g-62375

Pinte Stojan, Na gmajno 21, Rogoza, spri-
čevala 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole v
Mariboru. m-1856

Pipan Aleksander, B. Hvalič 29, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-62362

Pivk Valter, Petkevec 47, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 534045.
s-62086

Pišorn Robert, Maistrova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89214,
izdano  6.  1.  1997  pri  UE  Maribor.
m-1637

Pleško Štefan-Dominik, Lesno Brdo 51,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8649, izdala UE Vrhnika. s-62497

Ploj Ivan, Žalna 13, Grosuplje, maturitet-
no spričevalo Prve gimnazije Maribor, izdano
leta 1970. m-1622

Podbršček Aljoša, Paljevo 4, Plave, An-
hovo, letno spričevalo 3. letnika TŠC - elek-
trotehnik-elektronik. g-62026

Podgornik Tadej, Trstenjakova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. s-62089

Podjaveršek Dejan, Cesta v Rogozo 18,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109477, izdano dne 10. 4. 1996 pri UE
Maribor. m-1630

Podlesnik Malči, Stantetova 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22350,
izdala UE Velenje. p-62131

Podlesnik Petra, Delavska 2, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17198.
p-62039

Podobnik Jernej, Slatnik 4, Ribnica, spri-
čevalo 2. letnika SŠ Kočevje. g-62330

Pogač Matej, Pod gradom 11, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8783.
p-62110

Pogačar Ivan, C. svobode 25, Žirovnica,
spričevala Poklicne šole Iskra Kranj, smer
finomehanik, izdana leta 1975, 1976 in
1977. g-62236

Poje Ana, Mlaka 20, Stara cerkev, spriče-
valo, št. 1T284 in I/5264. g-62235

Poje Ivica, Kregarjeva 9, Brežice, spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-62025

Polak Lenka, Grajska vas 38, Gomilsko,
indeks Srednje vrtnarsko kmetijske gospo-
dinjske šole Šentjur pri Celju, izdan leta
1995. g-62249

Poljanšek Lilijana, Smrečje 19, Vrhnika,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost v Ljubljani, št. 164, izdana leta 1991.
s-62313

Potočnik Jože, Sela 30, Lovrenc na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 23901, izdala UE Ptuj. g-62039

Potočnik Milan, Kot 72 B, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1644,
izdala UE Črnomelj. g-62364

Praprotnik Ana, Jurčkova cesta 138, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnik Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1998. s-62277

Praznik Jožef, Varpolje 45, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 8349. p-62035

Praznik Tjaša, Kidričeva 12, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24890, izda-
la UE Velenje. p-62130

Premelč Andrej, Čelesnikova 10, Medvo-
de, spričevalo 1. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1998. s-62079

Premzl Tomaž, Na Dobravi 23, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 93300. m-1865

Pretnar Matej, Dežmanova 1, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21949.
g-62363

Prešern Bernard, Smokuč 34a, Žirovni-
ca, spričevalo Srednje šole CSUI Jesenice.
g-62011

Primec Jože, Brezje 3, Oplotnica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 12033. g-62414

Primožič Irena, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
241972, št. reg. 5721. s-62121

Pucelj Andreja, Dane 22, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3935.
s-62139

Pugelj Julijana, Cesta v prod 11, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1991.
s-62205

Purger Elizabeta, Ul. Bratov Babnik 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Škofijske kla-
sične gimnazije, izdano leta 1998. s-62340

Rakovec Tone, Titova 20, Jesenice, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano
leta 1977. g-62015

Rakovič Simon, Rošpoh 153/b, Kamni-
ca, spričevalo 8. razreda Gustav Šilih, izda-
no leta 1998. m-1862

Ramšak Janez, Lokovica 63, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 06206,
izdala UE Velenje. p-62123

Ravnjak Drago, Loče 61 A, Loče, voz-
niško dovoljenje. p-62028

Režek Majda, Kamnje 18, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16703. g-62149

Repnik Irena, Topolšica 85 c, Topolšica,
diplomo, št. DUI/1045 Srednje šole za eko-
nomske usmeritve v Celju. g-62104

Ribarič Danida, Cesta V. Pilona 10, Ko-
per, zaključno spričevalo letnik 1984/85
SKPŠ Koper. g-62319

Ribnikar Boštjan, Vrtača 5 A, Ljubljana,
indeks 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1986. s-62321

Rihter Stanko, Srpanska pot 9, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6925, izdano 23. 6. 1994 pri UE
Ruše. m-1641

Ritoša Sonja, Cesta na Markovec 59, Ko-
per, zavarovalno polico št. 510914.
g-62008

Robič Alenka, Archinetova 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, izdala Gimnazija Moste
v Ljubljani leta 1995. s-62228

Robič Marija, Podbreg 17, Kranjska Go-
ra, spričevali 2. in 3. letnika Trgovske šole v
Kranju. g-62430

Rode Irena, Ljubljanska 34, Dob, registr-
ske tablice, št. LJ 60-18E, št. šasije VF
1112800FO100565. s-62326

Rogelj  Danica,  Ul.  XXXI  divizije  44,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
735073, reg. št. 24165, izdala UE Kranj.
g-62259

Roglič Primož, Celovška cesta 105, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Riharda Ja-
kopiča, izdano leta 1992. s-62275

Rovan Klemen, Ul. 11. maja 14, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 491230.
p-62112

Rudolf Mitja, Šeškova 9b, Ribnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izda-
no leta 1990. s-62481

Rudolf Sebastian, Jana Baukarta 14, Lju-
tomer, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC
Ptuj, Tehnična elektro in strojna šola, zap. št.
zaključnega izpita 30/95, izdano 30. 8.
1995. g-62157

Rupnik Danica, Vižmarska pot 22, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1982 na ime Berden Dani-
ca. g-62009

Rus Slavko, Grič, Cesta III/3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 535, iz-
dala UE Ribnica. s-62073

Sabol Lidija, Linhartova 7, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 759127,
št. reg. 8363. s-62402

Sarajlič Omer, Goriška 45, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14888.
p-62074

Savnik Marjan, Levstikova 1, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo, št. 52. g-62029

Savšek Anastazija, Grbinska cesta 21, Li-
tija, indeks Medicinske fakultete – smer sto-
matologija. s-62332

Sedlar Marjan, Mirna vas 10, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1062068, reg. št. 6802, izdala UE Trebnje.
s-62035

Seničar Podlogar Martina, N.H.M. 2, Sev-
nica, indeks, izdan na ime Seničar Martina,
leta 1984-85 v Mariboru. p-62101

Skale Klavdija, Kidričeva 13, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27509, izda-
la UE Velenje. p-62132

Skarlovnik Vinko, Stantetova 30, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 239, iz-
dala UE Velenje. p-62129

Slabe Janez, Sinja Gorica 16, Vrhnika,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol -
avtomehanske stroke, izdano leta 1983.
s-62095

Slavinec Suzana, Samova ulica 31, Ljub-
ljana, zaklučno spričevalo Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1986. s-62411

Slukan Borut, Uskoška 72, Miklavž, de-
lovno knjižico št. 12755, izdana leta 1988.
m-1643

Slukan Borut, Uskoška 72, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13546, izda-
no 19. 8. 1993 pri UE Maribor. m-1644

Smole Janez, Brezoviška cesta 27, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
392044, št. reg. 190596. s-62300

Smolčnik Jernej, Trg 4. aprila 6, Mežica,
spričevalo 2. letnika Poslovno ekonomske
šole v Slovenj Gradcu, št. 344. g-62024

Soni Martin, Prekopa 6, Vransko, spriče-
valo 2. letnika, strojni mehanik - smer stroj-
ništvo, za leto 1992/93. g-62218
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Sovič Dejan, Lokovica 142b, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 24249,
izdala UE Velenje. p-62121

Spinos Petra, Celovška cesta 99a, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdani leta 1993 in 1994.
s-62172

Stankovič Milja, F. Bidovca 2, Izola, spri-
čevalo 4. letnika, šolsko leto 97/98.
g-62230

Starin Matjaž, Pot na Fužine 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190380, št. reg. 219677. s-62312

Staršek Simon, Male Rodne 35, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
7153. p-62111

Stergar Zoran, Gaberke 10, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 23112,
izdala UE Velenje. p-62127

Stopernik Andreja, Šmartno 143/a,
Šmartno, indeks Srednje gostinske šole Slo-
venj Gradec, izdano leta 1986. g-62207

Strehovec Tina, Trg svobode 33, Izola,
spričevalo 1. letnika, izdala Srednja oblikov-
na in industrijska šola v Ljubljani. g-62224

Stremljan Aleš, Žontarjeva 9, Medvode,
spričevalo OŠ Riharda Jakopiča, izdano leta
1993. s-62057

Strgar Valentina, Ul. Talcev 4, Anhovo,
vozniško dovoljenje. g-62135

Strle Aleksander, Višnarjeva ulica 2, Med-
vode, spričevalo OŠ Ljubo Šercer, Ig, za leta
od 1969 do 1976. s-62169

Strle Aleksander, Višnarjeva ulica 2, Med-
vode, spričevali 1., 2. in 3. letnika Poklicne
kovinarske šole v Škofji Loki, smer monter
hladilnih naprav, za leta 1977 do 1980.
s-62170

Strle Aleksander, Višnarjeva ulica 2, Med-
vode, spričevalo o uspešno opravljeni Šoli
za voznike motornih vozil Ježica, za inštruk-
torja kat. B, izdano leta 1987. s-62171

Strmčnik Lenart, Aleševa ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehnič-
nih strok Šiška, izdano leta 1991. s-62474

Struna Janez, Tržaška cesta 539, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
925352, št. reg. 36849. s-62338

Stupar Igor, Clevelandska ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934829, reg. št. 163673, izdala UE Ljublja-
na. s-62200

Suhadolc Matija, Pribinova 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnik Gimnazije Moste, izdano
leta 1997. s-62019

Svečko Dragica, Dušana Kvedra 16, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, 21612,
izdala UE Velenje. p-62134

Šavel Aleksandra, Ljubljanska 81, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001069283, reg. št. 31013, izdala UE Dom-
žale. s-62070

Šavor Ingrid, Šutna 21, Kamnik, spriče-
valo Srednje Pedagoške šole, letnik 1987.
g-62336

Šignjar Nada, Sveti Jurij 19, Rogašovci,
spričevalo 3. letnika Setuaš Murska Sobota,
šolsko leto 91/92. p-62033

Škarja Branimir, Kersnikova 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22559,
izdala UE Velenje. p-62128

Škerjanec Vladimir, Stara cesta 12 A, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1811, izdala UE Piran. g-62115

Škofic Janez, Vidmarjeva 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1247905,
reg. št. 39472, izdala UE Kranj. g-62260

Šmigoc Irena, Praprotnikova 6, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Kemijske šole Ruše. g-62114

Šoba Mateja, Zdole 30, Krško, spričeva-
lo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. s-62396

Šoba Stanko, Ob zelenici 1 a, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1681.
m-1870

Šot Jože, C. Bratstva in enotnosti 96,
Metlika, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-62475

Španić Josip, Breg pri Borovnici 4 A, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
344. s-62090

Špolarič Marjan, Na Poljanah 35, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41038, izdano 27. 9. 1993 pri UE Maribor.
m-1629

Špur Blažo, Finžgarjeva 2, Lesce, diplo-
mo Živilske šole v Mariboru, izdana leta
1976. g-62005

Štamcar Boštjan, Papirniški trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra PTT, izdano leta
1996. s-62243

Štancer Mihaela, Aškerčeva 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45166.
p-62076

Štebe Igor, Žele 12, Komenda, vozniško
dovoljenje, št. 10982, izdala UE Kamnik.
g-62352

Štefančič Tomaž, Tacenska cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 28050, S 135470, izdala UE
Ljubljana. s-62287

Štemberger Mirjana, Pavšičeva 28, Loga-
tec, spričevalo o končani osnovni šoli, izda-
no na ime Bošnjak Mirjana. g-62223

Šterlink Petra, Brezje pri Tržiču 6, Tržič,
potrdilo o opravljeni maturi Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole, izdano 20. 6.
1990. s-62274

Šterman Tatjana, Maistrova 10, Veržej,
spričevalo 1. letnika Zlatarske šole na srednji
teh. šoli v Celju, šolsko leto 1991/92.
g-62101

Štupnik Špela, Levstikov trg 6, Ljubljana,
2. indeks Medicinske fakultete, izdan leta
1997. s-62060

Šturbej Marjetka, Merkljeva 8, Rogatec,
spričevalo 2. letnika, šolsko leto 1993/94 v
Rogaški Slatini. g-62318

Šukljan Pavel, Triban 29, Koper, spriče-
vali 1. in 2. letnika Kovinarske šole. g-62324

Šuligoj Izidor, Prvomajska 102, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, in in-
štruktorsko dovoljenje, kat B. g-62413

Šuster Andrej, Tovarniška 20, Ljubljana,
delovno knjižico. s-62316

Šuster Kala, Latkova vas 193, Prebold,
spričevalo. g-62420

Šuštar Janez, Tunjiška Mlaka 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12962,
izdala UE Kamnik. s-62061

Švab Vinko, Brezje pri Tržiču 92, Tržič,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje kovi-
narske in elektro šole v Kranju. g-62445

Tajnšek Vojko, Dola 42, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BH, št. 8516.
p-62029

Tavčar Jože, Drulovka 1a, Kranj, promet-
nega dovoljenja za osebni avto jugo 45.
g-62042

Tavčar Jože, Drulovka 1a, Kranj, vozniško
dovoljenje, izdano v Kranju. g-62043

Tavčar Jože, Drulovka 1 a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 3519. p-62095

Teran Blanka, Aškerčeva 4, Slovenska Bi-
strica, spričevali 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru. m-1860

Tinta Aleš, Cesta ob Soči 14, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23587.
s-62456

Tinta Maja, Vojkova ul. 18, Anhovo, voz-
niško dovoljenje. g-62134

Tičar Marjan, Hrastje 1, Kranj, zaključno
spričevalo Strojne šole Kranj, smer strojni
tehnik V. st., leto izdaje 1991. g-62014

Tomaš Mladenka, Dolina 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9617.
g-62136

Trebše Ivana, Lapjnetova 59, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 757423,
št. reg. 5518. p-62040

Treven Andrej, Petkovec 11a, Rovte, spri-
čevali 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev. s-62204

Trnavčević Vera, Boletova ulica 25, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1996. s-62408

Tršelič Mitja, Celovška 83, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135358,
št. reg. 137981. s-62098

Turšič Sandra, Na Dolih 23, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Valentina Vodnika,
izdano leta 1994. s-62092

Ujčič Katja, Jablanica 27, Ilirska Bistrica,
indeks FDV, št. 10536, izdan leta 1994.
s-62342

Uljan Nives, Urbica 2, Ilirska Bistrica, in-
deks št. 09970136. g-62007

Urankar Jurij, Godič 74 A, Stahovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12939.
s-62397

Uranker Barbara, Čopova 16, Celje, spri-
čevali, šolsko leto 1991/92 in 1992/93,
izdano na ime Hudej. g-62419

Ušaj Teira, Čevljarska 26, Koper, spriče-
valo 1. letnika šole P. Coppo Izola. g-62120

Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24, Slo-
venska Bistrica, delovno knjižico. s-62231

Vardjan Nina, Bratovševa ploščad 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653690, št. reg. 195326. s-62374

Vaupotič Dejan, Za logom 32, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15324.
p-62106

Vavtar Karmen, Krtina 13, Velika Loka,
spričevala 1., 2. in 3. letnika SSGT Novo
mesto, šolsko leto 1991/92, 1992/93 in
1993/94. g-62470

Verhovec Tatjana, Graška cesta 12a, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10612554, izdala UE Litija. s-62196

Vižintin Fabio, Mirni kot 2, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4318, iz-
dala UE Piran. g-62365

Vidic  Andrej,  Bleči  vrh  9,  Grosuplje,
spričevalo 2. letnika Poklicne avtomehanič-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-62373

Vidmar Slavko, Idrijska c. 20, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala
UE Ajdovščina. g-62403

Vidovič Igor, Spuhlja 26, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala UE Ptuj.
g-62105

Vidovič Marjan, Malečnik 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGH, št.
61588. m-1873

Vogrič Sonja, Celovška cesta 143, Ljub-
ljana, indeks Medicinske fakultete, št.
41940050, izdan leta 1994. s-62072

Vorše Dušan, Prvomajska 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 67628.
m-1869

Vrbetič Janko, Pot Draga Jakopiča 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 566126, št. reg. 112142. s-62032
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Vrečko Matej, Zvodno 47, Celje, spriče-
valo 3. letnika Šolskega centra Celje, šolsko
leto 1995/96. g-62334

Vrhovnik Brigita, Hrib pri Kamniku 8, Kam-
nik, delovno knjižico. s-62398

Vrhovnik Marko, Žale 12, Kamnik, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-62264

Vužić Džurdžica, Prešernova ul. 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S674501.
p-62079

Vukovič Martin, C. na Markovec 9, Ko-
per, spričevalo OŠ D.B. g-62140

Vukovič Mitja, Šmarska cesta 50, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40985.
g-62118

Vute Robert, Trg Dušana Kvedra 10, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95287, izdano 1. 10. 1992 pri UE Maribor.
m-1639

Willer Ana, Prelovčeva 8, Idrija, spričeva-
lo 1. letnika Upravno administartivne šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-62083

Woelle Rudolf, Breg 22, Ljubljana, origi-
nal kupoprodajno pogodbo o prodaji stano-
vanj, št. 466-185/93 z dne 21. 7. 1993.
s-62478

Zagoršak Tomaž, Limbuška graba 12,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
112805, izdano 25. 9. 1998 pri UE Mari-
bor. m-1623

Zajc Jasna Marija, Veliko Globoko 11a,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
5836, izdala UE Grosuplje. s-62276

Zakrajšek Rudi, Sveti duh 2, Nova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8533.
s-62085

Zemljič Patrik, Markovičeva 11, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Draga Kobala.
m-1874

Zidar Stanislav, Slomškova ulica 14, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. s-62071

Zupan Branko, Viška cesta 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097241, reg. št. 151746, izdala UE Ljub-
ljana. s-62284

Zupančič Anica, Kitni vrh 24, Zagradec,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
smer - ekonomski komercialni tehnik, za šol-
sko leto 1993/94, izdano na ime Trunkelj
Anica. s-62156

Žagar Jaka, Bišče 37, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1159943, reg. št. 27009, izdala UE Dom-
žale. s-62343

Žagar Tomaž, Hrib 36, Loški potok, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7655.
s-62383

Žekar Uroš, Velike Rodne 18, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
15009, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-62002

Železen Mirijam, Ul. proletarske brigad
16, Izola, spričevalo 1. letnika Frizerske šo-
le. g-62211

Železnik Tamara, Knafljev trg 13, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7634,
izdala UE Ribnica. s-62153

Žerdin Martin, Tbilisijska ulica 20, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št.
PI-753,01/03-190/75 izdan dne 31. 3.
1975. s-62407

Žižek Primož, Trata 46a, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11324.
m-1867

Žibert Marijan, Brodarjev trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
89976, št. re. 50590. s-62409

Žinko Alojz, V. Vlahoviča 81, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10910.
m-1877

Žitko Radosava, Sinja Gorica, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13459,
izdala UE Vrhnika. s-62018

Žitnik Nevenka, Tovarniška 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14997,
izdala UE Grosuplje. s-62139

Žnidaršič Mirko, Zagorica 49, Videm/Do-
bre polje, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdana leta 1974. s-62307

Žužek Bernarda, Laniška ulica 16, Škof-
ljica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, Srednja strokovna in
poklicna šola, izdano leta 1997. s-62493

Žugić Milan, Ul. Vide Pregarčeve 21,
Ljubljana, servisno knjižico za avto KIA PRIDE
1.3I, št. šasije KNEDA2322WKO90071, št.
motorja TIPB3, leto izdaje 1998. s-62100

Žunič Mira, Cesta v Staro vas 5, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7621. g-62412

Žvab Miloš, Partizanska 12, Divača, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10911.
g-62359
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