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Sodni register

LJUBLJANA

Ob-35511

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05899 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/27156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev stanovanj-
ske zadruge s temile podatki:

Matična št.: 5848342
Firma: ODA, neprofitna stanovanjska

zadruga, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 48.000 SIT
Ustanovitelji: Kragolnik Jože, Ljublja-

na, Dunajska 101, vstop 20. 4. 1994, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja do dolo-
čene višine; Jeršan Zmagoslav, Ljubljana,
Dunajska 101, vstop 20. 4. 1994, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja do dolo-
čene višine; Jerše Darko, Ljubljana, Dunaj-
ska 101, vstop 20. 4. 1994, vložek 8.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Nahtigal Jurij, Ljubljana, Dunajska
101, vstop 20. 4. 1994, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene višine;
Peršolja Malči, Ljubljana, Dunajska 101,
vstop 20. 4. 1994, vložek 8.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine; Mi-
trović Jevrem, Ljubljana, Dunajska 101, vs-
top 20. 4. 1994, vložek 8.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kragolnik Jože, imenovan 20. 4.
1994, zastopa zadrugo brez omejitev kot
predsednik upravnega odbora – predsednik
zadruge.

Člani nadzornega sveta: Arrigler Bojan,
Rožanec Avgusta in Vidmar Bojan, vsi vsto-
pili 20. 4. 1994.

Dejavnost zadruge je v pospeševanju
gospodarskih koristi svojih članov s tem,
da: vzdržuje skupne prostore, dele in napra-
ve poslovno-stanovanjske hiše z namenom,
da se ohranja njihova uporabna vrednost.
Pri tem opravlja storitve kot: organizacij-
ske, pravne, finančne, administrativne, teh-
nične in planinsko-programerske; skrbi za
noralno obratovanje poslovno-stanovanjske
hiše in izvaja tehnično kontrolo delovanja
naprav za mrzlo vodo, sanitarno toplo vodo,
ogrevanje, elektriko, obeh osebnih dvigal,
prezračevalnih in kanalizacijskih naprav,
domofonov ter hišniških opravil; razdeljuje
pri tem nastale dejanske stroške – skupne in
obratovalne ter stroške obnove in revitali-
zacije skupnih prostorov, delov in naprav,
po sprejetih kriterijih, brez vsakega profita
(24. člen stanovanjskega zakona); obnavlja

in revitalizira skupne prostore, dele in na-
prave poslovno-stanovanjske hiše, z name-
nom, da se poveča njihova uporabna vred-
nost (25. člen stanovanjskega zakona); skle-
ne pisno pogodbo o upravljanju s člani, za-
radi urejanja medsebojnih razmerij v zvezi
z upravljanjem poslovno-stanovanjske hiše
in vzdrževanjem funkcionalnega in skupne-
ga funkcionalnega zemljišča ter varovanjem
bivalnega okolja poslovno-stanovanjske hi-
še (22., 24. in 26. člen stanovanjskega zako-
na).

Dejavnost zadruga opravlja sama s člani
zadruge, po pogodbah o delu in po pogod-
bah z drugimi pravnimi in fizičnimi ose-
bami.

SLOVENJ GRADEC

Rg-48387

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00071 z dne 12. 11. 1996
pri subjektu vpisa KONSTANT, trgovina
in proizvodnja, d.o.o., sedež: Otiški vrh
60, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod
vložno št. 1/08745/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi družbe ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5790565
Ustanoviteljica: Kadiš Peter, izstop 7. 2.

1996, Kadiš Marinka, Šentjanž pri Dravo-
gradu, Otiški vrh 60, vstop 7. 2. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 7. 2. 1996.

KOPER

Srg 716/96 Rg-103685

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba Inter. Co – Finančno in turi-
stično  podjetje,  d.o.o.  Portorož,  sedež:
Portorož, Obala 89, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4493/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe-
nikov z dne 27. 1. 1997.

Družbenika Oblak Vladimir in Oblak
Andrej, oba stanujoča Kohldorferstr. 57,
Klagenfurt, Avstrija, izjavljata, da družba
nima nobenih obveznosti in ne zaposlenih
delavcev, da so poplačane vse obveznosti
družbe in da prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe in
odgovarjata zanje z vsem svojim premože-
njem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se preostalo premoženje družbe pre-
nese na družbenika Andreja Oblaka.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

KRANJ

Srg 96/01190 Rg-103351

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01190 z dne 15. 1. 1996 pod št.
vložka 1/05428/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča tujo podružnico zaradi
ukinitve s temile podatki:

Matična št.: 5884063
Firma: THE ROCKPORT COMPANY,

Marlboro, Massachusetts, Podružnica Tr-
žič



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1158 Št. 16 – 21. III. 1997

Skrajšana  firma:  THE  ROCKPORT
COMPANY

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Tržič, Ste Marie Aux Mines 34
Ustanovitelj: The Rockport Company, iz-

stopil 1. 10. 19976.
Izbiris predstavništva zaradi ukinitve.

Družba je odgovorna za vse obveznosti, ki
izhajajo iz poslovanja predstavništva do
vrednosti osnovnih sredstev.

LJUBLJANA

Srg 12507/94 Rg-177

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ALFA CONT, podjetje za špedicijo,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 33, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stamatovič Miroljub,
Majde Vrhovnik 6, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Stamatovič Mirolju-
ba.

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 dne-
va 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 25. 9. 1996

Srg 19081/94 Rg-178

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

MAKU,   export-import   marketing,
d.o.o., Moste 67 c, Komenda, preneha po
skrajšanem postopku skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja  sta  Košir  Brane,  Mo-
ste 67 c, Komenda in Maren Brane, Gmaj-
nica 7, Komenda, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanovitelja Košir Braneta, Komenda ter
Maren Braneta, Komenda, in sicer na vsa-
kega 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 dne-
va 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 5. 9. 1996

Srg 19182/94 Rg-179

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

TIPS, podjetje za svetovanje, pomoč
in informacije v transportu, p.o., C. na
Poljane 1, Ljubljana-Šentvid, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Slavko Lebar, Zoleto-
va ulica 11, Ljubljana in Andrej Gumilar,
Beblerjev trg 6, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
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 dne-
va 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 19. 9. 1996

Srg 28/95 Rg-180

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba BKD, storitve, trgovina, d.o.o.,
Ribnica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Frank Žnidarčič, Gallu-
sovo nabrežje 8/b, Ribnica, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Franka Žnidarčiča, Gallusovo nabrežje 8/b,
Ribnica.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 126/95 Rg-181

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  GSP,  gostinstvo,  storitve  in
proizvodnja, d.o.o., Brezovica pri Ljub-
ljani, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Metka Radovan, Na
brezno 23, Brezovica pri Ljubljani, z usta-
novitvenim kapitalom 144.490,50 SIT, ki

prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
144.490,50 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljico Metko radovan, Na brezno 23, Bre-
zovica pri Ljubljani.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 127/95 Rg-182

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  GRBEC,  k.d.,  trgovina,  go-
stinstvo, proizvodnja in storitve, Ljublja-
na, Rašiška ul. 9, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Grbec Irena, Rašiška
ul. 9, Ljubljana in Andreja Pšeničny, Vod-
nikova 34, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na ustanoviteljici po
enakih delih.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 136/95 Rg-183

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba COMPLET, d.o.o., storitveno
podjetje, Kamnik, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 10. 1.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Možina, Sončna 5,
Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Jožeta Možina, Sončna 5, Kamnik.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996
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Srg 173/95 Rg-184

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba GRIVA, uvoz-izvoz, trgovina,
živinoreja, proizvodnja in prodaja kme-
tijskih, živilskih in neživilskih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Agrotehnika-Gruda
Gruda, proizvodnja i promet, Zagreb, p.o.,
Zagreb, z ustanovitvenim kapitalom 203.848
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
203.848 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Agrohtenika-Gruda Gruda, proizvod-
nja i promet, Zagreb, p.o., Zagreb.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 223/95 Rg-185

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ATLANTIDA, proizvodnja tr-
govina, storitve, d.o.o., Borovnica, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Zalar, Cesta na Grič
15, Borovnica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Janeza Zalarja, Cesta na Grič 15, Borov-
nica.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 233/95 Rg-186

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba HARMONY, fitnes center, tr-
govina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ko-
čevje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dušica Košir in Mirko
Košir, oba Trata VI/15, Kočevje, z ustano-

vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja po enakih delih.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 239/95 Rg-187

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ZATON, proizvodno in trgov-
sko podjetje, Trzin, Mengeš, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dragomir Narobe, Men-
geška c. 46, Trzin, z ustanovitvenim kapita-
lom 101.007 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
101.007 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Narobe Dragomira, Mengeška c. 46, Tr-
zin, Mengeš.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 2918/95 Rg-188

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SIEL  ANNAMARIA,  d.o.o.,  izvoz,
uvoz,  posredovanje,  zastopstvo,  d.o.o.,
Ljubljana, Petkovškovo nabrežje 43, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Mittermair Vera in
Von Neumann Annamaria-Alexandra, obe
Brodarjev trg 10, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,513.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljici Mittermaair Vero in
Von Neumann Annamaria-Alexandro, in si-
cer na vsako 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 dne-
va 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 15. 10. 1996

Srg 1600/96 Rg-189

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba LESNINA STORITVE, podjet-
je za marketing, računovodstvo in druge
storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Lesnina Veletrgovina,
notranja in zunanja trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., MI Moderni interierji, trgov-
sko podjetje s pohištvom in stanovanjsko
opremo, p.o., Lesnina LGM, trgovsko pod-
jetje za les in gradbeni material, p.o., Ljub-
ljana, Lesnina inženiring, podjetje za pro-
jektiranje, gradnjo in opremo objektov, p.o.,
Lesnina IGT, inženiring za gradnjo in teh-
nologijo, p.o., Ljubljana, Lesnina Interles,
podjetje za zunanjetrgovinsko dejavnost,
p.o., Ljubljana, Lesnina Sopota, lesna indu-
strija, p.o., Radeče, Lesnina Emmi, predela-
va aluminija in lesa, p.o., Slovenska Bistri-
ca in Lesnina fiance, d.o.o.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje.

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 dne-
va 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 12. 2. 1997

Srg 3477/96 Rg-190

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba NTV, video studio, d.o.o., Ljub-
ljana, Streliška 1, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Suhi, Ljubljana,
Streliška 1, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 3501/96 Rg-191

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba STUDIO MD, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Za hribom 11a,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mučibarić Dimitrije, Tr-
zin, Za hribom 11a, Mengeš, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 3504/96 Rg-192

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  PSN  –  TREKKING,  d.o.o.,
podjetje za šport v naravi, trgovino, po-
sredovanje in usluge, Hrib 12, Dolenja
vas pri Ribnici, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Grivec Gabriela,
Hrib 12, Dolenja vas, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,522.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,522.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico Grivec Gabrielo.

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 dne-
va 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 19. 12. 1996

Srg 3547/96 Rg-193

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KLIČI SOVO, podjetje za pre-
tok umetniških in kulturnih dobrin in sto-
ritev, d.o.o., Ljubljana, Rašiška 3, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože Vozny in Jordan-
ka Vozna, oba Rašiška 3, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti 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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 3553/96 Rg-194

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba EVERCOM, podjetje za trgo-
vino in storitveni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Kantetlova 65, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miro Jeremič in Borka
Jeremič, oba Kantetova 65, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
Ani Jeremič 1.500 SIT in Borki Jeremič 500
SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 3554/96 Rg-195

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba JOLIN, servis plinskih in elek-
tričnih  aparatov,  d.o.o.,  Brezovica  pri
Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Lindič, Poštna ul.
21, Brezovica pri Ljubljani, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Lindič Jožeta.

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 dne-
va 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 12. 12. 1996

Srg 3577/96 Rg-196

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba U.B.COMM, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Mengeš, Der-
mastjeva ul. 9, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 8. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Urban Kolar in Barba-
ra Kolar, oba Dermastjeva ul. 9, Mengeš, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti 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 dne-
va 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 19. 12. 1996

Srg 3579/96 Rg-197

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba MALIBU, podjetje za marke-
ting, trgovino, zunanjetrgovinski promet
in posredništvo, Na Korošci 2, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Eterović Ivan in Rem-
škar Boštjan, oba Ljubljana, Na Korošici 2,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti 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 dne-
va 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 17. 12. 1996

Srg 3601/96 Rg-198

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ALCAPO – ČOŽ IN PART-
NER, trgovsko in posredniško podjetje,
d.n.o., Ljubljana, Viška c. 49/b, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Čož Jože, Ljubljana,
Viška cesta 49/B in Aleksić Željko, Ljublja-
na, Pokljukarjeva 10, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 16 – 21. III. 1997 Stran 1161

2.000 SIT prenese v celoti 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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 3718/96 Rg-199

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba PRODIPLAST, podjetje za ob-
likovanje in design, d.o.o., Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Barbara Zupan, Ce-
lovška 143, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

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 dne-
va 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 10. 12. 1996

Srg 94/14629 Rg-102184

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14629 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/10732/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  LUMM,  d.o.o.,  računalniška
grafika, oblikovanje in marketing, Ljub-
ljana, Bratovševa ploščad 5

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Bratovževa  plo-
ščad 5

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjec Žiga, Straže Bo-

jan in Urbanc Vasja, vsi izstopili 10. 10.
1994.

Sklep skupščine z dne 10. 10. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so pre-
vezli ustanovitelji družbe.

Srg 96/03947 Rg-102338

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03947 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/22974/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  LEDENICE–D,  podjetje  za
uvoz in izvoz d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LEDENICE–D d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Travniška 3
Osnovni kapital: 160.000 SIT
Ustanovitelj: Miljič Momir, izstopil

29. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 29. 10. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe.

Srg 96/03790 Rg-102383

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03790 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/09912/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  DOM  SERVIS,  podjetje  za
vzdrževanje in prenovo stanovanj in sta-
novanjskih hiš ter za pravno svetovanje v
stanovanjskih zadevah, d.o.o.

Skrajšana firma: DOM SERVIS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Glavarjeva 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Česen Boris in Šuštar Mi-

lan, oba izstopila 14. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta pre-
vezla ustanovitelja družbe.

Srg 96/02949 Rg-103740

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02949 z dne 17. 1. 1997 pod št. vložka
1/05651/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbirs iz
sodnega registra s temile podatki:

Firma: GRAFEM, podjetje za grafično
dejavnost, embalažo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Na jami 5

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na jami 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mehmedić Abdulah, izsto-

pil 7. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Abdulah Mehmedić, Ljubljana, Na jami 5.

NOVO MESTO

Srg 1107/94 Rg-17482

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba CENTRAL, instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu ter obnova
avtoplaščev, Škocjan, d.o.o., Stranje 7,
Škocjan, vpisana na reg. vl. št. 1/02395/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dulc Jože, Dulc Nežka
in Dulc Robert, vsi Škocjan, Stranje 7, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Dulc Jože-
ta, Škocjan, Stranje 7.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 96/00382 Rg-102470

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00382 z dne 19. 2. 1997
pod št. vložka 1/01904/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5520843
Firma: KURIVOTRANS, trgovina in

prevozne storitve d.o.o. Kanižarica
Skrajšana   firma:   KURIVOTRANS

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

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Kanižarica 41
Osnovni kapital: 12,957.129,80 SIT
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije p.o., izstop 7. 11. 1996.
Sklep skupščine z dne 7. 11. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Tr-
bovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6093/94 Rg-176

Družba Ž A D, d.o.o., Slovenj Gradec,
reg. št. vl. 1/7409/00, katere družbenica je
Kramaršek Sonja, po sklepu družbenice z
dne 28. 12. 1996, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Sonja Kra-
maršek iz Slovenj Gradca, Pavčkova 16.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 28. 5. 1996
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-5/95 Ob-972

Ugotovi se, da je sindikat Republiške
uprave za javne prihodke, Izpostava No-
vo mesto, Novo mesto, Novi trg št. 6, No-
vo mesto, katerega pravila so bila z odloč-
bo, št. 127-5/95 z dne 9. 2. 1995, sprejeta v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto, Od-
delku za gospodarske dejavnosti in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
120, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-1/97 Ob-973

Veljavna pravila sindikata družbe Pio-
nir Standard Novo mesto, Novo mesto,
Kočevarjeva št. 1, Novo mesto, ki so bila
dne 17. 2. 1997 sprejeta na članskem sesta-
nju, se sprejmejo v hrambo pri Upravni eno-
ti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 149.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 8/95 R-40

To sodišče je na podlagi 84/4 člena ZPP
postavilo toženi stranki Dragu Vazgeču, v
pravdnem postopku tožeče stranke Anite
Vazgeč, Bevkova 3, Ajdovščina, zaradi raz-
veze zakonske zveze, pcto 18.000 SIT, za
začasno zastopnico Barbaro Pregelj, sodno
pripravnico pri Višjem sodišču v Kopru.

Zastopnica bo zastopala toženca v po-
stopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 11. 3. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 94/96 S-109

To sodišče je s sklepom St 94/96 z dne
7. 3. 1997 ustavilo likvidacijski postopek
nad Obrtni center Vrhnika, Gradišče 19,
Vrhnika ter z istim sklepom začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Obrtni center
Vrhnika, Gradišče 19, Vrhnika.

Dosedanja likvidacijska upraviteljica
Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane na-
daljuje delo kot stečajna upraviteljica.

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 izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo 29. 5. 1997 ob 13. uri, soba 368/III tu-
kajšnjega sodišča.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev,
razpisanih za dne 9. 4. 1997 v sobi 368/III
ob 13. uri se prekliče.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 3. 1997

St 3/97 S-110

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/97 sklep z dne 7. 3. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Konfekcija Šmarje, Tovarna oblačil
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 9.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Kos Tomaž, dipl. ek., Sp. Gorče 8, Bra-
slovče.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 1997 ob 12. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 7. 3. 1997

St 11/96 S-111

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Avtopromet Gorica, Tovorni promet
d.o.o. Nova Gorica, v stečaju, bo drugi na-
rok za preizkus terjatev dne 27. 3. 1997 ob
8.45 pri tem sodišču v sobi 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 3. 1997

St 6/96 S-112

To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:

1. Da je s sklepom št. St 6/96 z dne 10. 3.
1997 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom  Zagorec,  Proizvodnja  in  trgovina
d.o.o. Boštanj;

2. Za stečajnega upravitelja je bil ime-
novan mag. ek. Slobodan Ninkovič iz Bre-
žic, Gradnikova 8;

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica;

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi;

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
11. 6. 1997 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
tega sodišča;

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 10. 3. 1997

St 60/96 S-113

To sodišče je s sklepom St 60/96 z dne
10. 3. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Melodija, proizvodnja glasbil
d.o.o., Mengeš, Trdinov trg 4 – v stečaju.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 3. 1997

St 38/96 S-114

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi PIK
Exclusive d.o.o. Maribor – v stečaju, dne
7. 4. 1997 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 3. 1997

St 4/96 S-115

To sodišče objavlja, da je s sklepom po-
ravnalnega senata št. St 4/96 z dne 12. 3.
1997 v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Agraria, Proizvodnja in trgo-
vina p.o., Šentlenart 72:

1. predlog za sklenitev prisilne poravna-
ve zavrnilo;

2. po uradni dolžnosti začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Agraria, Proizvodnja
in trgovina p.o., Šentlenart 72;

3. za stečajnega upravitelja imenovalo
mag. ek. Slobodana Ninkoviča iz Brežic,
Gradnikova 8;

4. določilo narok za preizkus terjatev za
dne 11. 6. 1997 ob 10. uri v razpravni dvo-
rani IV/II, CKŽ 12, Krško.

5. Pozivamo upnike, ki svojih terjatev
niso prijavili v postopku prisilne poravna-
ve, da jih prijavijo stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica. Prija-
ve se vložijo v dveh pisnih izvodih z do-
kazi.

6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

7. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
dne 12. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 12. 3. 1997

St 17/96 S-116

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Cimos Mednarodna
špedicija, d.o.o., Koper, Cesta Marežgan-
skega upora 2, s sklepom opr. št. St 17/96 z
dne 24. 1. 1997 zavrglo predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in postopek
ustavilo.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 3. 1997
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St 18/96 S-117

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Cimos specialna vozi-
la, Proizvodnja specialnih vozil, d.o.o.,
Koper, Cesta Marežganskega upora št. 2,
s sklepom opr. št. St 18/96 z dne 21. 1. 1997
zavrglo predlog za začetek postopka prisil-
ne poravnave in postopek ustavilo.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 10. 3. 1997

St 48/96 S-118

To sodišče je s sklepom opr. št. St 48/96
z dne 25. 2. 1997 potrdilo sklenjeno prisil-
no poravnavo med dolžnikom Iskra Elek-
trozveze, p.o., Ljubljana, Stegne 11 in nje-
govimi upniki.

Dolžnik se je s prisilno poravnavo zave-
zal upnikom izplačati njihove terjatve v vi-
šini 60% v roku 2 let od pravnomočne skle-
njene prisilne poravnave z obračunano
obrestno mero TOM + 4% od dneva uvedbe
prisilne poravnave pa do končnega popla-
čila.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tabeli, ki je sestavni del sklepa, zato jih je
dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v
tabeli in v roku, navedenem v 2. točki sk-
lepa.

S potrditvijo prisilne poravnave prena-
šajo upniki, navedeni v tabeli, ki je sestavni
del sklepa, svoje terjatve, navedene v tej
prilogi na dolžnika. Dolžnik je dolžan opra-
viti vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register, v skladu s sklepom o poveča-
nju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi
vložki (terjatvami) dolžnika z dne 21. 2.
1997 in izdati upnikom ustrezno število del-
nic, navedenih v tabeli, ki je priloga sklepa
po vpisu tega povečanja v sodni register.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 2. 1997. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 13. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 3. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 15/97 La-70

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Ambient p.o., Ljublja-
na, Mestni trg 25, ki ga je z odločbo št.
LP 01280 – BJ dne 11. 2. 1997 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetja Ambient p.o., Ljubljana, Mestni trg 25,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja pojetja Ambient p.o., Ljubljana, Mestni
trg 25.

1. Firma in sedež: Projektivno podjetje
Ambient p.o., Ljubljana, Mestni trg 25,
Ljubljana. Podjetje je vpisano v sodni regi-
ster pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod registrsko št. vložka 1/481/00.

2. Matična številka: 5024960.
3. Dejavnost: 110402 – projektiranje

gradbenih objektov.
4. Pravna oblika organiziranosti: Am-

bient p.o., Ljubljana, Mestni trg 25, je v
100% družbeni lastnini, domači kapital.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% deležev na Sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% deležev na odškodninski

sklad,
– prenos 20% deležev na Sklad RS za

razvoj za nadaljnjo razporeditev na poob-
laščene investicijske družbe,

– interna razdelitev deležev v višini 20%
razpisanih deležev,

– notranji odkup v višini 40% razpisanih
deležev.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu deležev
7.1. Interna razdelitev
Ambient p.o., Ljubljana poziva vse za-

poslene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jatja, da v 30-dnevnem roku po objavi tega
oglasa in poziva v dnevnem časopisju in na
oglasni deski podjetja vpišejo deleže v za-
meno za lastniške certifikate (I. krog). Če v
navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
deležev, namenjenih interni razdelitvi, kar
bo najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisa-
nega roka ugotovila posebna komisija, bo z
objavo internega razpisa najkasneje v na-
slednjih 10 dneh začel teči nov 14-dnevni
rok za vpis deležev ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju Ambient p.o., Ljub-
ljana (II. krog).

Če tudi v 11. krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% deležev, bo podjetje
preostanek deležev do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj.

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč
upošteval kriterij proporcialnosti za vsake-
ga upravičenca posebej.

Podjetje bo udeležencem izdalo začasni-
ce oziroma potrdila po prehodnem sklepu
organa upravljanja. Če bo v prvem krogu
vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh de-
ležev, bo presežek certifikatov proporcio-
nalno uporabljen za notranji odkup. Deleži
pridobljeni v interni razdelitvi so neprenos-
ljivi dve leti po izdaji, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Ambient p.o., Ljubljana poziva vse za-

poslene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja, da v 30 dneh po objavi oglasa in pozi-
va v dnevnem časopisu ter na oglasnih de-
skah podjetja vpišejo in vplačajo deleže s
50% popustom. Deleži se vplačujejo z goto-
vino oziroma z morebitnimi presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve. De-
leže, ki ne bodo odkupljeni v prvem krogu,
bo do končenga odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad za razvoj.

Deleži, pridobljeni v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen pre-

nosljivi samo znotraj programa (posebnost
so deleži pridobljeni v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljivi dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju, pa so prenosljivi
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadljevanju pa sklad-
no z določili statuta in drugimi sprejetimi
akti.

Vsi deleži glasijo na ime, dajejo pravico
do upravljanja v skladu s pravili notranjega
odkupa, dajejo pravico do dobička in do
stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja Mestni trg 25,
Ljubljana od 8. do 14. ure, z gotovino pa jih
lahko vplačajo na privatizacijski podračun
50101-698-27125, oboje v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
sedežu podjetja oziroma po tel.
061/211-808.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 18, Ljub-
ljana.

Ambient p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 5/97-2 Ob-970

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fa-
kulteti v Ljubljani, Ljubljana, Kongresni trg
12 razpisuje delovne naloge

direktorice oziroma direktorja inšti-
tuta

Poleg splošnih pogojev mora imeti kan-
didatka oziroma kandidat doktorat znanosti
in najmanj deset let prakse v raziskovalni
dejavnosti in izpolnjevati mora pogoje za
vodenje raziskovalnih projektov Ministrstva
za znanost in tehnologijo RS. Direktorica
oziroma direktor opravlja delo s krajšim od
polnega delovnega časa.

Imenuje se za štiri leta.
Rok za prijavo je 8 dni od objave. Kan-

didatke oziroma kandidati naj pošljejo pri-
jave v zaprti ovojnici z navedbo: “Za javni
razpis”. Kandidatke oziroma kandidati bo-
do obveščeni o izbiri v 30 dneh od objave
razpisa.

Pravna fakulteta Ljubljana
Inštitut za kriminologijo

razpisna komisija
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Št. 58/97 Ob-971

Na podlgai 31. in 49. člena statuta,
Upravni odbor Inštituta za hidravlične razi-
skave, Ljubljana, objavlja javni razpis za
imenovanje

direktorja inštituta
Kandidat mora poleg zakonskih pogojev

izpolnjevati še naslednje pogoje:
– doktorat znanosti ali magisterij iz po-

dročja dejavnosti inštituta,
– opravljena raziskovalna in razvojna

dela,
– izkazana sposobnost za organiziranje

in vodenje raziskovalnega in razvojnega
dela.

Od kandidata pričakujemo predlog načr-
ta dela in poslovanja, ter vodenja in organi-
ziranja strokovnega dela Inštituta.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh od
dneva objave javnega razpisa na naslov:
Javni raziskovalni zavod – Inštitut za hidra-
vlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28,
p.p. 3401, z oznako “Za javni razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave javnega razpisa.

Dodatne informacije dobite v tajništvu
Inštituta na tel. št.: 1254-333.

Inštitut
za hidravlične raziskave

Ljubljana

Št. 68 Ob-1009

Center za korekcijo sluha in govora Por-
torož, Sončna pot 14/a Svet zavoda razpisu-
je delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati se lahko prijavijo v roku 15

dni od objave razpisa, na gornji naslov. Pri-
javam naj predložijo dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev, kratek življenjepis in program
dela za mandatno obdobje.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
15 dni od opravljene izbire.

Center za korekcijo sluha in govora
Portorož

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca in-
terventnih in servisno-vzdrževalnih del v
skladiščih Zavoda RS za blagovne rezerve,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 14. III. 1997, Ob-929 se v 2.a) točki
besedilo pravilno glasi:

a) tehničnega protipožarnega varova-
nja objektov,

Uredništvo

Št. 072 - 007/97 Ob-952

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86) in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
– rekonstrukcije in modernizacije ob-

činskih cest v Mestni občini Slovenj Gra-
dec v letu 1997 (prva faza)

– sanacije plazu pod Lokarjevo kmeti-
jo v Suhem dolu

– ureditve okolice Osnovne šole Pame-
če (parkirišče, pločnik)

I. Investitor: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.

II. Predmet razpisa je oddaja del:
a) rekonstrukcija in modernizacija ob-

činskih cest na območju Mestne občine Slo-
venj Gradec v skladu z razpoložljivo teh-
nično dokumentacijo za naslednje ceste;

1. Zgornja vas - Razbor,
2. Trobeljski jarek - Krevh,
3. Legen Kovač - Most,
4. Vrhe - Sv. Neža,
5. Papež - Prošt,
6. Grajska vas - Sv. Pankracij,
7. Lipa - Plevnik,
8. Pameče - Surovina,
9. Marhart - Vinarnik,
10. Mislinjska Dobrava - Gašper,
11. Obvoznica - Ind. cona,
12. Raduše - Areh,
13. Legen - Barbarski potok - Merkač,
14. Homec - Podhomec,
15. Blatnikova žaga - Peskokop,
16. Škof - Anželak,
17. Grajska vas - Kumar - Sele,
b) sanacija plazu pod Lokarjevo kmetijo

v Suhem dolu, skladno z razpoložljivo teh-
nično dokumentacijo,

c) ureditev okolice osnovne šole Pameče
(parkirišče, pločnik), skladno z razpoložlij-
vo tehnično dokumentacijo.

III. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 120,000.000 SIT. Investitor si pridržuje
pravico določiti manjši obseg del od razpi-
sanih glede na razpoložljiva sredstva in pri-
dobitev sredstev (sredstva občanov, občin-
ska sredstva, republiška sredstva). V tem
primeru ponudniki nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

IV. Rok pričetka del je deset dni po skle-
nitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

Predvideno dokončanje del: 60 dni.
V. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

VI. Ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– firma ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

dokazilo o registraciji,
– podatki o solventnosti podjetja v zad-

njih dveh letih,
– seznam morebitnih podizvajalcev,
– seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo

in dokazilo o strokovni usposobljenosti ka-
drov,

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,

– reference,
– predračun s kalkulacijo in strukturo ce-

ne, pri čemer morajo biti v ceni všteti vsi
stroški, ki so potrebni za normalno funkcio-
niranje objekta,

– plačilni pogoji,
– osnutek pogodbe,
– reference,
– izjava ponudnika, da je proučil dejan-

sko stanje, da je seznanjen s tehnično doku-
mentacijo ter da z njo soglaša, da je sezna-
njen z lokacijo in obsegom del, da je sposo-
ben izvesti dela v zahtevanem terminu,

– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi,

– garancijski rok.
Opozarjamo na popolnost zahtevane do-

kumentacije. Dokumentacija mora biti ošte-
vilčena po zgoraj navedenem vrstem redu.

VII. Ponudbe, ki predvidevajo predpla-
čilo, se ne bodo upoštevale.

VIII. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj - po-
nudba: javni razpis za dela rekonstrukcije
in modernizacije občinskih cest, sanacije
plazu drugih del iz razpisa, št. 072-007/97“.

Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji
dan za oddajo ponudb na dela prost dan, je
dan oddaje prvi naslednji delovni dan.

IX. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, Slovenj Gradec. Predstavni-
ki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo
predložiti veljavno pooblastilo za zasto-
panje.

X. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

XI. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

XII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh

letih,
– cena, plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje razpisnih pogojev.
XIII. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo (popis del s predizmerami)
vsak delavnik od 8. do 10. ure v prostorih
Mestne občine Slovenj Gradec, Uprava za
gospodarske javne službe, Šolska ulica 10.

Kontaktna oseba je Zvonko Kuhelnik,
vud., tel št. 0602/41-123.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-953

Združenje založnikov in knjigotržcev
Slovenije pri Gospodarski zbornici Sloveni-
je objavlja

javni razpis
za izbiro založnika revije Knjiga

1. Predmet razpisa je izbor založnika re-
vije Knjiga.
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2. Merila in pogoji
Izvajalec bo izbran na osnovi naslednjih

pogojev:
– da je pravna oseba, ki se ukvarja z

založništvom in ima izkušnje pri izdajanju
periodike,

– založnik mora ohraniti zunanjo podo-
bo revije (naslovnica) in vsebinsko zasnovo
= tematiko s področja založništva in knjigo-
trštva,

– za sredstva subvencije, ki jih dodeljuje
Ministrstvo za kulturo, mora objavljati me-
sečno bibliografijo NUK-a in revijo brez-
plačno razposlati vsem naslovnikom v tuji-
ni (ca. 400 naslovov),

– vse ostalo (cena revije, trženje ogla-
snega prostora in revije,...) je stvar poslov-
ne odločitve založnika,

– prevzem zalaganja revije je s štev. se-
dem od dvanajstih letnih številk.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– šifro dejavnosti po SKD,
– reference,
– predlog vsebinske zasnove in načina

zalaganja ter trženja revije.
4. Naročnik se zavezuje, da bo založniku

nudil vse potrebne informacije, prav tako
tudi, da bo poskrbel za prenos subvencije
Ministrstva za kulturo od sedanjega založ-
nika na novega založnika.

5. Pogodba o zalaganju revije Knjiga bo
sklenjena za nedoločen čas.

6. Prijava
Pisne ponudbe oddajte v zaprti ovojnici

z oznako “Revija Knjiga - Ne odpiraj” na
naslov Združenja založnikov in knjigotrž-
cev Slovenije, Dimičeva 9, 1504 Ljubljana,
najkasneje v roku štirih tednov od dneva
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na razpis začne teči z dnem
objave v Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku štirih tednov od zaključene-
ga razpisa.

Podrobnejše informacije dobite na sede-
žu Združenja, tel. 061/342-398 ali na naslo-
vu dosedanjega založnika revije Knjiga, Za-
ložbi Mladika, tel. 061/125-80-00.

 Združenje založnikov
in knjigotržcev Slovenije

Št. 072-008/97 Ob-961

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86) in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
– izdelave projektne dokumentacije

PGD in PZI za izgradnjo prizidka k Prvi
Osnovni šoli Slovenj Gradec ter k telo-
vadnici in adaptacijo obstoječih pro-
storov

1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.

2. Predmet razpisa je oddaja del: izdela-
ve projektne dokumentacije PGD in PZI za
izgradnjo prizidka učilnic k Prvi Osnovni
šoli Slovenj Gradec, ki bo obsegal okoli
700 m2 novih uporabnih površin, prizidka k
telovadnici, ki bo obsegal okoli 500 m2 upo-

rabnih površin in adaptacijo okoli 1000 m2

obstoječih prostorov, skladno z že izdela-
nim idejnim projektom.

3. Ponudba mora obsegati izdelavo pro-
jektne dokumentacije:

I. Arhitektura:
– arhitektura prizidka z vsemi potrebni-

mi detajli in navezavami na obstoječi ob-
jekt ter morebitnimi spremembami v seda-
nji prostorski ureditvi šole - dohodi, stop-
nišča;

– popis del in projektantski predračun z
izborom vseh potrebnih vgradnih materia-
lov, ločen za izgradno prizidka in adaptaci-
jo obstoječe šole.

II. Statika:
– statični izračun ter pozicijski in arma-

turni načrti;
III. Strojne instalacije:
– mnenje o stanju instalacij in potrebni

posegi z navezavami v obstoječem objektu;
– ocena toplotnih izgub in sanacije v ob-

jektu;
– centralno ogravanje;
– vodovodna instalacija;
– prezračevanje;
IV. Elektroinstalacije:
– mnenje o stanju napeljav in potrebni

posegi z navezavami v obstoječem objektu;
– jaki tok, šibki tok in strelovod v prizid-

ku s povezavami.
V. Požarni elaborat (orientacija v pro-

storu, pomožni izodi).
VI. Elaborat varstva pri delu (za vse faze

dela).
VII. Zunanja ureditev okolice (ureditev

prostora do javnih poti v dolžini približno
50 od šole - prostor med obema šolama in
igriščem),

– ureditev dohodov in navezave na ob-
stoječe poti do šole;

– ureditev sprostitvenih kotičkov;
– zunanja razsvetljava;
– odvodnjavanje;
– hortikulturna ureditev.
VIII. Izbor barv, materialov in orienta-

cijskih oznak v prostoru.
IX. Projekt izvedenih del (za adaptacijo

šole, ko gre za večja odstopanja od prvotnih
načrtov).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe:
– projektna dokumentacija PGD - 30 dni

po podpisu pogodbe,
– projektna dokumentacija PZI - 45 dni

po podpisu pogodbe,
– dokumentacija pod VIII. tč. - 60 dni po

podpisu pogodbe,
– dokumentacijo pod IX. tč. - 30 dni po

zadnjem kvalitetnem prezvemu objekta.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

6. Ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– firma ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

dokazilo o registraciji,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– reference s področja projektiranja šol,
– predračun s kalkulacijo in strukturo ce-

ne: vrednost del za posamezne sklope pro-

jektne dokumentacije in skupno ponudbeno
ceno, s prometnim davkom, za izdelavo vseh
delov projektne dokumentacije,

– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– predvidena garancija za izvedbo.
Opozarjamo na popolnost zahtevane do-

kumentacije. Dokumentacija mora biti oš-
tevilčena  po  zgoraj  navedenem  vrstem
redu.

7. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,
se ne bodo upoštevale.

8. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj - po-
nudba: javni razpis za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo pri-
zidka k Prvi Osnovni šoli in telovadnici v
Slovenj Gradcu, št. 072-008/97”.

Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pri-
poročeno ali oddane osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, 2380, Slovenj Gradec. Kolikor pride
zadnji dan za oddajo ponudb na dela prost
dan, je dan oddaje prvi naslednji delovni
dan.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb v
sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, Slovenj Gradec. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo
predložiti  veljavno  pooblastilo  za  zasto-
panje.

10. Ponudbe,  ki  ne  bodo  prispele
pravočasno  ali  ne  bodo  pravilno  oprem-
ljene, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cena, plačilni pogoji,
– izpolnjevanje razpisnih pogojev.
XIII. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo (idejni projekt - na vpogled,
projektna naloga, tehnično poročilo) vsak
delavnik v času trajanja razpisa, od 8. do
10. ure v prostorih Mestne občine Slovenj
Gradec, Oddelek za družbene dejavnosti,
Šolska ulica 5.

Za dvig dokumentacije je potrebno na-
kazati 5.000 SIT na žiro račun Mestne obči-
ne Slovenj Gradec št. 51840-630-25638.

Kontaktna oseba je Špela Pruš, jur., tel.
št. 0602/41-114.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 170/97 Ob-962

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Zdravstveni dom
Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela

III. nadstropje B trakta zgradbe
Zdravstveni dom Novo mesto,

Kandijska c. 4
1. Investitor: Zdravstveni dom Novo me-

sto, Kandijska c. 4.
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2. Predmet  razpisa  je  izbira  najugod-
nejšega  izvajalca  za  vzdrževalna  dela
III. nadsropja B trakta zgradbe na Kandij-
ski c. 4.

3. Orientacijska vrednost 9,800.000 SIT.
4. Predvideni začetek del 14. 4. 1997.

Dela morajo biti končana v 45 dneh.
5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti

sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– podatke o boniteti BON1, BON2,
BON3,

– osnutek pogodbe, ki bo vsebovala ele-
mente ponudbe,

– potrdilo o registraciji,
– pisno izjavo, da si je ponudnik ogle-

dal gradbišče in da so mu pogoji gradnje
jasni,

– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče.
6. Ponudba mora vsebovati vse razpisne

pozicije vključno s prometnim davkom, ki
je izkazan posebej.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji do
vključno 7 dni od dneva objave razpisa v
tajništvu Zdravstvenega doma Novo me-
sto, Kandijska c. 4, vsak delovni dan od
7. do 8. ure.

Istočasno bodo lahko dobili tudi vse po-
drobnejše informacije v zvezi z vzdrževal-
nimi deli in si ogledali prostore, predvidene
za vzdrževalna dela.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok izvedbe,
– garancija za izvedena dela,
– reference,
– opcija ponudbe,
– fiksnost cen, vezanih na rok izvedbe,
– vsebinski predlog pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
Ponudbe se bodo ocenjevale komplek-

sno glede na vsa razpisana merila.
9. Z oddajo ponudb na podlagi tega raz-

pisa pristajajo na vse razpisane pogoje in
soglašajo, da bodo, če bodo izbrani za naj-
ugodnejšega ponudnika sklenili z naročni-
kom pogodbo za izvedbo del najkasneje v
sedmih dneh od prejema obvestila o izbiri
za najugodnejšega ponudnika.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na na-
slov Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska c. 4. Ponudba mora biti zapečatena
v kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava na
razpis”.

Na hrbtni strani mora ponudnik napisati
svoje ime in naslov.

11. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
v sejni sobi Zdravstvenega doma Novo me-
sto, Kandijska c. 4/III ob 7. uri.

Javnega odpiranja ponudb se ponudniki
lahko udeležijo le ob predložitvi poobla-
stila.

12. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o izboru najugodnejšega ponudnika v sed-
mih dneh po datumu odpiranja ponudb. Po-
godba z najugodnejšim ponudnikom bo

sklenjena najpozneje v sedmih dneh od dne-
va obvestila o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-963

Investitor Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, razpisuje
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter navodila o pripravi investicij-
ske dokumentacije in spremljanju investicij
(Ur. l. RS, št. 71/96)

javni razpis
za oddajo ponudb za storitve

investitorskega inženiringa za graditev
nadomestne enote TET 3

1. Investitor: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

2. Predmet razpisa
Storitve investitorja inženiringa za gra-

ditev nadomestne enote TET 3. Ponudba
mora biti pripravljena v skladu s preambulo
razpisa in mora vsebovati vse zahtevane ele-
mente iz razpisne dokumentacije.

3. Ocenjena vrednost storitev:
900,000.000 SIT.

4. Čas izvajanja storitev
– začetek izvajanja: junij 1997,
– zaključek izvajanja: konec leta 2003.
5. Lokacija: Termoelektrarna Trbovlje.
6. Obseg storitev
6.1. Organizacija, usmerjanje in kontro-

la izdelave
– investicijske dokumentacije,
– prostorske dokumentacije,
– tehnične dokumentacije.
6.2. Organizacija, usmerjanje in koordi-

nacija dela vseh udeležencev pri graditvi
objekta,

6.3. Nadzorstvo nad gradnjo objekta,
6.4. Organizacija, usmerjanje in kontro-

la izvedbe,
– zagonskih preskusov,
– preskusnega obratovanja,
– garancijskih meritev,
6.5. Izročitev objekta in končni obračun.
7. Kriteriji za vrednotenje ponudb so v

razpisni dokumentaciji št. TET
3-PZR-II-3/97-ZR, marec 97.

8. Dvig razpisne dokumentacije
Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-

like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

Zainteresirani izvajalci jo lahko dvigne-
jo pri Vengust Milošu v TE Trbovlje (tel.
0601/22-407, faks 0601/26-090) ob predlo-
žitvi dokazila o vplačilu 50.000 SIT na žiro
račun TET št. 52700-601-11513.

Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti od 24. do 28. 3. 1997 od 8. do
10. ure na sedežu podjetja.

Pravico do oddaje ponudbe imajo samo
tisti izvajalci, ki dvignejo razpisno doku-
mentacijo.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo z oznako imena, naslova in se-

deža ponudnika je treba oddati na naslov:
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob želez-
nici 27, 1420 Trbovlje, v zapečateni ovojni-
ci s pripisom: “Ponudba: Investitorski inže-

niring – TET 3, Ne odpiraj!”, najkasneje do
17. 4. 1997 do 10. ure.

10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997

ob 11. uri v prostorih Termoelektrarne Tr-
bovlje. Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za odpiranje.

11. Obvestilo izvajalcev o izidu javnega
razpisa

Investitor bo o izidu javnega razpisa ob-
vestil ponudnike v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12. Informacije ponudnikov
Vse informacije v času trajanja razpisa

lahko izvajalci dobijo v Termoelektrarni Tr-
bovlje, Razvojno-investicijski sektor pri
Vengust Milošu ali na tel. 0601/22-407, faks
0601/26-090.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 322-11/94 Ob-964

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganja v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94) odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Škofja Loka v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Škofja Loka v letu
1997

1. Naročnik (investitor): Občina Škofja
Loka.

2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdr-
ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine po letnem programu, v
vrednosti ca. 4 mio SIT.

3. Vzdrževalna  dela:  ročna  in  strojna
cestarska  dela,  strojno  vzdrževanje  vo-
zišča, obnova in novogradnja cestnih ob-
jektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu (občine) Mestni trg 15, pri Bizja-
ku, tel. 064/624-050, vsak delovni dan v
času trajanja razpisa in na sedežu KE – Škof-
ja Loka OE Kranj – ZGS – od 7. do 9. ure,
24., 25. in 26. marca 1997, kjer je istočasno
na vpogled tudi karta gozdnih prometnic
(lokacija vzd.).

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
investitor si pridržuje spremeniti količinski
in finančni obseg del, glede na pridobitev in
terminski pritok sredstev ter nujne potrebe
sanacije žledoloma. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbeni pogoji so razvidni iz razpi-

sne dokumentacije v 6. točki,
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisuje v kopijo “količinski
popis vzdrževalnih del”,

– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-
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mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,

– opcija ponudbe je 30. 4. 1997,
– ponudba mora biti sestavljena skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro nponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– ponudbena cena,
– strojne, delovne in druge kapacitete po-

nudnika,
– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski rok,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe za javni razpis pošljite v 14

dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS,
na sedež občine v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – razpis za vzdrževanje gozd-
nih cest”.

Odpiranje ponudb bo 7. aprila 1997 ob
9. uri na sedežu občine Mestni trg 15.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja.

Občina Škofja Loka in
ZGS – OE Kranj

Ob-965

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Javno
podjetje Snaga Maribor d.o.o., Nasipna ul.
64, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo funkcionalne preureditve
kuhinje s prizidkom

1. Investitor: Javno podjetje Snaga Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga izvajalca za izvedbo funkcionalne preu-
reditev kuhinje s pomožnimi prostori v Na-
sipni ul. 64 v Marboru.

3. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in popisom del lahko ponudniki dvig-
nejo v JP Snaga d.o.o. Maribor, Nasipna ul.
64, Maribor; tel. 062/33-551, taks:
062/307-661, po predložitvi dokazila o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumetnacije, pri
Andreju Kovaču, dipl. inž.

Stroške razpisne dokumentacije v zne-
sku 10.000 SIT vplačajo ponudniki na žiro
račun investitorja št. 51800-601-18972 ali
na blagajni v podjetju.

4. Vrednost del: predkalkulacijska vred-
nost razpisanih del znaša 5,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta
Dela se bodo izvajala na lokaciji sedeža

JP Snaga Maribor d.o.o., Nasipna ul. 64 v
Mariboru.

6. Pričetek in dokončanje del
Rok za pričetek del je 5. 4. 1997 oziro-

ma takoj po podpisu pogodbe, nepreklicni
rok dokončanja del je 15. 5. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– popolnost ponudbe,

– rok izvedbe,
– reference ponudnika za izvajanje to-

vrstnih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (plačilni roki, odložena

plačila, možnost kompenzacije).
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji z davčno števil-

ko ponudnika,
– opcija ponudbe,
– reference,
– ponudbeni predračun in vzorec po-

godbe,
– dinamiko realizacije pogodbe po po-

stavkah oziroma terminski plan,
– način obračunavanja del,
– garancijske roke,
– ugodnosti izvajalca do investitorja,
– ostale zahteve podane v razpisni doku-

mentaciji.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od

objave tega razpisa. Ponudniki oddajo po-
nudbe osebno ali s priporočeno pošiljko na
naslov: Javno podjetje Snaga Maribor d.o.o.,
Nasipna ul. 64, 2000 Maribor. Ponudbe mo-
rajo biti predane v enem izvodu v zapečate-
ni ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba!
Za izvedbo funkcionalne preureditve ku-
hinje.

10. Odpiranje ponudb bo na upravi JP
Snaga Maribor, Nasipna ul. 64, Maribor, en
delovni dan po roku za oddajo ponudbe ob
9. uri. Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
zastopniki ponudbenih strank s pisnim poob-
lastilom za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni najkasneje v treh dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje Snaga Maribor d.o.o.

Ob-966

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) podjetje
Dominvest Jesenice p.o. objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del nadzidav
obstoječih stanovanjskih blokov Bezje 5,
Bezje 6 in Bezje 7 v Kranjski Gori (Vila

Bloki)
1. Naročnik del je Dominvest Jesenice

p.o., Cesta maršala Tita št. 18, Jesenice.
2. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo

ponudniki takoj po objavi razpisa, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure pri Dominvestu
Jesenice, Cesta Pod Gozdom št. 2, Jesenice,
proti nepovratnemu plačilu 50.000 SIT na
žiro račun Dominvest Jesenice št.
51530-601-13474.

3. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del po tehnični
dokumentaciji, št. projekta 101/97 z dne
28. 2. 1997 Nadzidava Vila Bloki Kranjska
Gora.

4. Orientacijska vrednost naročila je
77,500.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je maj
1997 in rok dokončanja april 1998.

6. Merila  za  izbor  najugodnejšega
ponudnika so navedena v razpisnih pogo-
jih, ki so sestavni del ponudbene doku-
mentacije.

7. Ponudnik mora ponudbi predložiti po-
trjene razpisne pogoje in navesti, da z njimi
v celoti soglaša in da bodo sestavni del po-
godbe, katero bo sklenil z investitorjem.

8. Ponudba mora vsebovati vse elemente
razpisa, razpisnih pogojev iz 12. člena
odredbe.

9. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba za nadgradnjo Vila Blokov v Kranj-
ski Gori” na naslov Dominvest Jesenice,
Titova 18, Jesenice v roku 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS pri čemer prične
teči rok z dnevom objave v Uradnem listu
RS.

10. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan ob 12. uri na Dominvestu Jeseni-
ce, Cesta Pod Gozdom št. 2, Jesenice.

11. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija, vsi ponudniki bodo obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Dominvest Jesenice

Št. 347-05-56/95-1850-61 Ob-967

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Mestne
občine Maribor za obdobje treh let
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo v
tajništvu na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Maribor, Tyrševa 15, Maribor. Ponud-
nik mora materalne stroške v višini
5.000 SIT.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela v letih 1997, 1998 in 1999, na gozdnih
cestah območja Mestne občine Maribor.

4. Orientacijska vrednost letnega obsega
dela je 6,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstva drž. proračuna, pri-
stojbine, sredstva lokalnih skupnosti,...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Roki za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Dela se izvajajo po letnih pla-
nih vzdrževanja gozdnih cest in po opera-
tivnih nalogih Zavoda za gozdove Sloveni-
je.

Zaključek del je za letno vzdrževanje
20. 11. 1999.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garan-
cijske ugodnosti, kakor tudi druge morebit-
ne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije: ponudbe za javni razpis predlo-
žite v 15 dneh po objavi razpisa v sprejem-
no pisarno Mestne občine Maribor, Komu-
nalna direkcija, Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, v zaprti kuverti z oznako: “Ne od-
piraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdr-
ževalnih del na gozdnih cestah na območju
Mestne občine Maribor za obdobje treh let”.
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8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Maribor,
Odsek za gospodarske javne službe

in ZGS, OE Maribor

Št. 031-1-8/97 Ob-968

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Ljubljana, Vrazov trg 2, za Inštitut za bio-
medicinsko informatiko

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za

nabavo opreme
I. Kupec: Medicinska fakulteta Univer-

ze v Ljubljani, Inštitut za biomedicinsko in-
formatiko, Ljubljana.

II. Predmet razpisa je nabava opreme:
1. Dvajset osebnih računalnikov za

opremljanje učilnice.
2. Računalnik – omrežni strežnik.
3. Projektor računalniškega zaslona.
III. Specifikacijo opreme za vse točke

dobijo zainteresirani na URL naslovu
http://www.mf.uni-lj.si/razpis/, ali na Inšti-
tutu za biomedicinsko informatiko, Ljublja-
na, Vrazov trg 2/II pri Ljupču Todorovske-
mu po tel. 061/313-233.

IV. Ponudba mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom po nižji
davčni stopnji za dobavo opreme za potrebe
izobraževanja. Orientacijska vrednost za ce-
lotno opremo pod točko:

1.  5,000.000 SIT,
2.  2,000.000 SIT in
3.  1,500.000 SIT.
V. Ponudba za razpis mora vsebovati vse

elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta in reference,
– cena vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– servis,
– čas odpravljanja okvar,
– garancija,
– aparat mora biti nostrificiran za slo-

venski trg.
VII. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno na MF, Inštitut za bio-
medicinsko informatiko, Vrazov trg 2/II, Ljub-
ljana z oznako “Ne odpiraj, ponudba!” in na-
vedba na kateri del razpisa se nanaša ponudba.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 7. apri-
la 1997 ob 10. uri v prostorih Inštituta za
biomedicinsko informatiko Mediciske fa-
kultete v Ljubljani, Vrazov trg 2/II.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila za za-
stopanje.

IX. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Medicinska fakulteta v Ljubljani

Ob-969

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Velenje

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

kanalizacijskega omrežja v Starem
Šaleku v Velenju

1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa je izgradnja kanaliza-

cijskega omrežja v Starem Šaleku v Ve-
lenju.

3. Predviden rok pričetka del je april 1997.
4. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

5. Razpisno dokumetnacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Zavoda za urbanizem
Velenje, Trg mladosti 2, ob predložitvi po-
trdila o plačilu za razpisno dokumetnacijo v
višini 4.000 SIT na žiro račun št.
52800-602-21527.

6. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika izvajalca so:

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer najnižja cena ni merilo za izbor izva-
jalca,

– plačilni pogoji,
– rok dokončanja,
– opcija ponudbe,
– kadrovska usposobljenost.
7. Ponudbi mora biti priložena izjava, da

je ponudnik proučil terenske razmere in ob-
seg del in da nima pripomb, oziroma jih
napiše v posebni prilogi.

8. Ponudbe morajo biti dostavljene do
10. 4. 1997 do 12. ure v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1 (soba 6/1) “Ponudba za
gradnjo kanalizacije v Starem Šaleku” in
“Ne odpiraj!”

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo javno 10. 4.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Urada za javne
gospodarske službe Mestne občine Velenje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

10. Informacije lahko dobijo ponudniki
na Zavodu za urbanizem Velenje, Trg mla-
dosti 2, Velenje na telefonu 063/856-321
vsak dan od 7. do 8. ure, kontaktna oseba
Vlasta Štajner.

Mestna Občina Velenje
Urad za javne gospodarske službe

 FITO -
GEOGRAFSKO

D  R  E  V  E  S  N E       V  R  S  T  E   -   v tisoèih kosov okvirna
vrednost

OBMOÈJE SM JE È.BO R.BO MAC BU GR DOB V.JS
o.js

G.JA ÈE È.J� v
milijon

SIT
ALPSKO 56 1 9 12 3 3 1 4,0

PREDALPSKO
zahodni del

68 1 2 2 39 4 11 12 2 7,8

PREDALPSKO
vzhodni del

117 2 4 23 33 3 32 29 2 14,1

SUBMEDITERANSKO
primorsko

2 10 4 4 2 0,9

DINARSKO
zahodno
vzhodno
osrednje

75

20

30

3

3

4

17

7

23

9

2

3

1

2

11

1

3

1

4,2

3,4

3,0

PREDDINARSKO 45 1 2 9 15 23 5 6 2 5,5

SUBPANONSKO
grièevnato obmoèje

20 2 5 3 4 12 3 5 6 1 3,4

SUBPANONSKO
ravninsko obmoèje

7 7 1 20 37 20

9

32 8,8

SKUPAJ 440 11 15 23 44 144 56 72 91 70 12 32

Št. 44/97 Ob-979

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96)  Zavod  za  gozdove  Slovenije  ob-
javlja

javni razpis
za izbor izvajalcev vzgoje in dobaviteljev

sadik gozdnega drevja
1. Predmet razpisa: izbor ustreznih izva-

jalcev za vzgojo sadik gozdnega drevja do-

ločenih provenienc za proizvodni ciklus v
obdobju od 1997 do leta 2001.

2. Proizvodnja in dobava bo potekala za
naslednja fito-geografska območja: alpsko,
predalpsko (vzhodni in zahodni del), subme-
diteransko, dinarsko (vzhodni, osrednji in za-
hodni del), preddinarsko, subpanonsko (gri-
čevnato območje in ravninsko območje).

3. Okvirna letna proizvodnja in dobava
različnih vrst sadik in okvirna vrednost do-
bavljenih sadik po območjih:

Zahtevana je standardna kakovost sadik.
Okvirni rok za dobavo sadik: v mesecu

marcu in prvi polovici aprila okvirno dve
tretjini sadik ter v oktobru in novembra ok-
virno ena tretjina sadik.

5. V ponudbi je treba opredeliti fito-geo-
grafsko območje, za katerega ponudnik oce-
njuje, da lahko uspešno vzgaja sadike po
provenienčnih zahtevah in treba je navesti
vrste, količine ter vzgojne oblike sadik, ki

jih je ponudnik pripravljen vzgojiti in doba-
viti. Cene za ponujene sadike morajo biti
oblikovane brez prometnega davka po
vzgojnih oblikah.

6. Merila za izbor ponudnika so: ustrez-
nost lege drevesnice glede na fitoklimatski
okoliš, za katerega se provenienčno vzgaja-
jo sadike določenih drevesnih vrst, doseda-
nje reference v vzgoji sadik po provenienč-
nem poreklu, reference za kvaliteto proizva-
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janih sadik, cena in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

7. Ponudbe na javni razpis predložite v
zaprti kuverti do vključno 22. aprila 1997
do 12. ure v tajništvo, na naslov Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj -
ponudba: Sadike”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 23. aprila
1997 v prostorih Zavoda za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpira-
nju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Komisija bo obravnavala izključno ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe za
vzgojo in dobavo sadik gozdnega drevja ozi-
roma da sklene pogodbo za vzgojo in doba-
vo sadik samo za nekatere drevesne vrste
po okoliših, določenih v javnem razpisu.
Naročnik tudi ni obvezen sprejeti ponudbe
z najnižjo ceno, temveč prosto presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika z upošte-
vanjem vseh razpisnih meril.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni pisno najkasneje v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

11. Dodatne informacije in karto fi-
to-geografskih območij dobite na Zavodu
za gozdove Slovenije. Kontaktna oseba: Zo-
ran Grecs, dipl.inž., Zavod za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, Ljubljana, vsak delovni
dan od 25. marca do 4. aprila 1997, od 11.
do 15. ure. Tel. 061/123-54-32, Telefaks:
061/123-53-61.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 8/1-1/462-1-2/97 Ob-980

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko omrežje Vipava
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega omrežja Vipava.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. št. 065/1210, do 28. 3.
1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:

4,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost montažnih del znaša:

8,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Vipava,Gradišče pri Vipavi.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 12. 5.

1997, predvideni rok končanja del je 30. 6.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci montažnih del, ki so registrirani za
gradnjo telekomunikacijskih kabelskih
omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in

opremo za izvajanje del ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Za gradbena dela se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za nizke gradnje in
imajo ustrezne kadre in opremo.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 14. aprila 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO Vi-
pava”.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997, v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 4.
1997.

Št. 8/1-1/462-1-2/97 Ob-981

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko omrežje Planina
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega omrežja Planina.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. št. 065/1210, do 28. 3.
1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:

5,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost montažnih del znaša:

12,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Planina z zaselki in Ustje pri Ajdovščini.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 7.

1997, predvideni rok končanja del je 15. 9.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci montažnih del, ki so registrirani za
gradnjo telekomunikacijskih kabelskih
omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za izvajanje del ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Za gradbena dela se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za nizke gradnje in
imajo ustrezne kadre in opremo.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 14. aprila 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO
Planina”.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997, v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 4.
1997.

Št. 8/1-1/462-1-2/97 Ob-982

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko in razvomrežje Šebrelje
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja Šebrelje.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. št. 065/1210, do 28. 3.
1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:

2,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost montažnih del znaša:

9,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
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Šebrelje v Občini Cerkno.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 12. 5.

1997, predvideni rok končanja del je 30. 6.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci montažnih del, ki so registrirani za
gradnjo telekomunikacijskih kabelskih
omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za izvajanje del ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Za gradbena dela se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za nizke gradnje in
imajo ustrezne kadre in opremo.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 14. aprila 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO Še-
brelje”.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 4.
1997.

Št. 8/1-1/462-1-2/97 Ob-983

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Borjana
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega in razvodnega omrežja Borjana.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. št. 065/1210, do 28. 3.
1997.

4. Vrednost del

Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:
4,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost montažnih del znaša:
10,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta
Borjana, Podbela v Občini Kobarid.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 15. 6.

1997, predvideni rok končanja del je 30. 7.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci montažnih del, ki so registrirani za
gradnjo telekomunikacijskih kabelskih
omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za izvajanje del ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Za gradbena dela se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za nizke gradnje in
imajo ustrezne kadre in opremo.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 14. aprila 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO Bor-
jana”.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 4.
1997.

Št. 8/1-1/462-1-2/97 Ob-984

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko omrežje Dobravlje
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega omrežja Dobravlje.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-

bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. št. 065/1210, do 28. 3.
1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:

8,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost montažnih del znaša:

20,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Dobravlje, Cesta, Potoče, Brje v Občini

Ajdovščina.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 15. 5.

1997, predvideni rok končanja del je 31. 7.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci montažnih del, ki so registrirani za
gradnjo telekomunikacijskih kabelskih
omrežij, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za izvajanje del ter izkušnje pri
gradnji KKO.

Za gradbena dela se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so registrirani za nizke gradnje in
imajo ustrezne kadre in opremo.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridružuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne veljajo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 14. aprila 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO Do-
bravlje”.

11. Odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 4.
1997.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica

Št. 347-06/96 Ob-985

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
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tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS
28/93, 19/94), Občina Vitanje v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Vitanje v letu 1997

1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu Občine Vitanje in na
Zavodu za gozdove Slovenije, Območna
enota Celje, odsek za tehnologijo dela in
gozdne prometnice v Celju.

3. Predmet razpisa
Redna in občasna vzdrževalna dela na

gozdnih cestah:
– grederiranje cestišča,
– gramoziranje vozišča,
– strojno čiščenje jarkov,
– vzdrževanje objektov na gozdnih cestah.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 3,000.000 SIT.
Naročniki si pridržujejo pravico spreme-

niti obseg del, kot je razpisan glede na pri-
dobitev sredstev. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je v letu 1997. Dela se

izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Merila za izbiro izvajalca
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena po enoti razpisanih
del, strojne in delovne kapacitete, plačilni
roki, fiksnost cen, garancijski roki in pri-
pravljenost vključiti v kalkulacijo sodelo-
vanje z uporabniki ceste.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 15
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Vitanje, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izvajalca vzdr-
ževalnih del na gozdnih cestah Občine Vita-
nje. Na kuverti mora biti naslov pošiljatelja.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Občina Vitanje
Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Celje

Št. 102/97-03 Ob-986

Republika Slovenija, Upravna enota Gor-
nja Radgona, Partizanska c. 13, Gornja Rad-
gona, na podlagi 91. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava naslednje-

ga pisarniškega materiala:
– mape, zvezki, beležke, kuverte, obraz-

ci, ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji
ipd.,

– pisala, flumastri, kemični svinčniki, na-
vadni svinčniki, ipd.;

– računalniški material (tonerji, diskete,
traki, ipd.), za potrebe upravne enote Gor-
nja Radgona od 1. 4. 1997 do 31. 12. 1997.
Rok dobave pisarniškega materiala je suk-
cesivno od 1. 4. 1997 dalje.

Vrsta pisarniškega materiala, ki je pred-
met tega razpisa je razvidna iz razpisne do-
kumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvig-
nejo vsak delovnik od 8. do 14. ure pri ad-
ministrativnem sodelavcu Upravne enote
Gornja Radgona, soba št. 15.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala za to obdobje znaša:
2,200.000 SIT.

3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejša od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– osnutek pogodbe,
– specifikacijo ponujenega materiala, s

cenami fco lokacija naročnika po kosu v
tolarjih, s posebej prikazanim prometnim
davkom, količinske in druge popuste in mo-
rebitne druge ugodnosti, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
Specifikacija blaga in ceniki postanejo

sestavni del pogodbe!
4. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti najcenejšo

ali katerokoli ponudbo.
5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Upravna enota Gornja Radgona, Partizan-
ska c. 13, do vključno 7. 4. 1997.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro
dobavitelja pisarniškega materiala”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997,
v sejni sobi Upravne enote Gornja Radgo-
na, Partizanska c. 13, Gornja Radgona.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

7. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 10 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

Upravna enota Gornja Radgona

Ob-987

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izdelavo Državne topografske karte
v merilu 1:25000 /DTK 25)

1. Naročnika: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12 in Mini-
strstvo za obrambo, Uprava za civilno
obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25.

2. Premdet razpisa je izdelava DTK 25
in DTK 25 za potrebe obrambe na šestih
zaključenih območjih, skupaj 101 listov:

2.1. Območje 1,
2.2. Območje 2,
2.3. Območje 3,
2.4. Območje 4,
2.5. Območje 5,
2.6. Območje 6.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo

za izvedbo naloge na vseh šestih ali pa samo
na posameznem območju. Naročnik bo opra-
vil izbiro najugodnejšega ponudnika ločeno,
t.j. za vsako od razpisanih območij posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro po predhodni
najavi na naslovih:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po telefonu
061/178-4810 pri Martinu Smodiš za DTK 25,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za ci-
vilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25, po predhodni najavi po telefonu
061/171-14-04 pri Ani Kokalj za DTK 25
za potrebe obrambe.

4. Orientacijska  vrednost  razpisanih  del je:
– območje pod 2.1. tč. 35,400.000 SIT,
– območje pod 2.2. tč. 26,500.000 SIT,
– območje pod 2.3. tč. 23,600.000 SIT,
– območje pod 2.4. tč. 32,400.000 SIT,
– območje pod 2.5. tč. 20,600.000 SIT,
– območje pod 2.6. tč. 10,300.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli za 2. in 3.

območje prične takoj po podpisu pogodbe
in da se dokončajo najkasneje v roku 7-ih
mesecev (oziroma do 31. 10. 1997). Dela za
1. in 6. območje naj se pričnejo junija 1997
in dokončajo v roku 6-ih mesecev (oziroma
do 31. 11. 1997). Predvideno je, da se dela
za 4. in 5. območje pričnejo v mesecu okto-
bru 1997 in končajo v roku 8-ih mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji – 1. točka).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je 16. 4. 1997
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
območij posebej v dveh izvodih, v zapeča-
teni ovojnici, z navedbo ponudnika in pre-
jemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za izdelavo DTK 25 in DTK 25 za
potrebe obrambe ... območje”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo del na dveh ali več razpisanih obmo-
čij hkrati, zadostuje, da podatke oziroma
dokumente, zahtevane v razpisni dokumen-
taciji (I. del – Razpisni pogoji) pod točko 1,
alinee 1-7 in 9 predloži le enkrat. Ti podatki
oziroma dokumenti naj bodo predloženi v
posebni ovojnici v 2 izvodih z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis za izdelavo DTK 25 in DTK 25 za
potrebe obrambe – skupna dokumentacija”.
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9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 16. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih sejne sobe Geodetske
uprave Republike Slovenije. Predstavniki
ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje, sicer nimajo pravice dajati pripom-
be k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– predložene reference,
cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 30 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah ali podatkih.

Geodetska uprava RS

Ob-988

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanjega javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za srednje lesarske

in gradbene šole
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za naba-

vo opreme za praktično usposabljanje dija-
kov v srednjih lesarskih in gradbenih šolah.

III. Razpisna dokumentacija:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, od 24. 3. 1997 do 28. 3. 1997. Dvig je
možen od 11. do 14. ure v tajništvu Službe
za investicije na Trubarjevi 3/VII, Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno
opremo bodo posredovane na informativ-
nem dnevu 1. 4. 1997 ob 11.30 na Uradu za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba
št. 95/III).

IV. Predmet razpisa:

Zap. Oprema Št.
št. kosov

1.1. Čepilni rezkalni stroj 2
1.2. Ročni stroj za krpanje smolik 8
1.3. Tračni žagalni stroj 7
1.4. Mizni krožni žagalni stroj 5
1.5. Ročni vrtalni stroj 26
1.6. Ročni skobeljni poravnalni stroj 12
1.7. Skobeljni stroj za poravnavanje 3
1.8. Ročni skobeljni poravnalni stroj 5
1.9. Ročni verižni žagalni stroj 5
1.10. Ročni kotni brusilni stroj 5
1.11. Ročni kotni brusilni stroj 5
1.12 Komplet ročnega orodja za tesarje 5

V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,990.000 SIT.

VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-
sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
7. 4. 1997 do 12. ure na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis – Lesarstvo/gradbe-
ništvo” Ne odpiraj!

VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VIII. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled ponudene opreme.

X. Kupec bo sprovedel plačilo 30 dni po
izdobavi opreme šolam.

XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

XII. Javno odpiranje ponudb bo 7. 4.
1997 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
šosltvo in šport, Urada za šolstvo, Trubarje-
va 5, Ljubljana (sejna soba št. 95/III).

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

XIII. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 921-99/97-5781 Ob-989

Ministrstvo  za  zunanje  zadeve  Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 25, Ljub-
ljana, na podlagi določil zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja:

javni razpis
za organizacijo mednarodne Tempus in

Socrates konference v Sloveniji, od
12. do 15. novembra 1997

1. Predmet  razpisa  je:  izbira  najkako-
vostnejšega  ponudnika  za  celovito  orga-
nizacijo  in  izvedbo  konference  z  med-
narodno udeležbo s predstavitvijo rezulta-
tov dosedanjega sodelovanja v okviru Tem-
pus  in  Socrates  programov,  ki  obsega
zlasti:

a) organizacijo prevajanja v angleščino,
francoščino, nemščino, španščino, ruščino,
italijanščino in slovenščino;

b) organizacijo pomožnih tehničnih in
administrativnih dejavnosti: tisk in priprava
materialov;

c) zagotovitev tehnične opreme in oseb-
ja s simultanimi aparaturami in prevozom
ter zagotovitev informacijske mreže;

d) organizacijo družabnega in kulturne-
ga programa;

e) organizacijo celotnega projekta, koor-
dinacija, sklepanje pogodb s kooperanti.

2. Ponudniki morajo zagotoviti:
a) ustrezno veliko dvorano za 150–200

udeležencev in 6 manjših dvoran za delo v
ožjih skupinah, recepcijo, foajerje za coc-
tail;

b) ustrezno hotelsko namestitev višje ka-
tegorije;

c) najem tehnične opreme: simultano
aparaturo, kabine za tolmače 7 jezikov,
250 slušalk;

d) 6 kom simultanih aparatur, 3 jeziki,
50 slušalk, kabine za tolmače;

e) video projektor za predstavitev pro-
gramov;

f) konferenčno ozvočenje velike dvora-
ne z mikrofoni (ca. 130 mikrofonov);

g) konferenčno ozvočenje 6 manjših
dvoran (ca. 25 mikrofonov);

h) tehnično osebje, hostese na registra-
ciji;

i) simultani tolmači;
j) info mreža – “Europa by satelite”;
k) coctail pary za vse udeležence;
l) manjši koncert;
m) izlet z večerjo;
n) tiskanje imenskih značk, registrske li-

ste, dekoracija, napisi in oprema za sekreta-
riat.

3. Orientacijska vrednost za celotni pred-
met razpisa je 17,000.000 SIT.

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika;
– do posameznih sprememb zgoraj na-

vedenih pogojev oziroma zahtev;
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju obveznosti s

strani izbranega ponudnika, lahko takoj pre-
kine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe
drugega najugodnejšega dobavitelja po tem
javnem razpisu.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. čelnom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:

– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra);

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti;

– bonitetni obrazci (BON 1 in BON2 ali
BON3);

– potrdilo carinskega organa o poravna-
vi carinskih obveznosti;

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti;

– parafiran predlog pogodbe (vsaka stran
posebej);

– parafiran predlog garancije za izvedbo
posla;

– dosedanje reference z navedbo izvrše-
nih organizacij mednarodnih konferenc ozi-
roma simpozijev in članstva v mednarodnih
konferenčnih organizacijah;

– ponudbeni predračun (specifikacija po
posameznih postavkah);

– garancija za resnost ponudbe (po vzor-
cu v razpisni dokumentaciji);

– prospektni materiali, ki ostanejo pri na-
ročniku.
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Opomba: datum izdaje dokumentov v pr-
vi, drugi in tretji alineji ne sme biti starejši
od 30 dni glede na dan odpiranja ponudb.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kompletnost ponudbe;
– reference;
– konkurenčnost cen (bruto cene izraže-

ne izključno v SIT, Fco naslov naročnika, s
posebej prikazanim prometnim davkom);

– zagotovitev fiksnih cen do zaključka
prireditve;

– plačilni rok, daljši od 30 dni.
7. Ponudbe morajo prispeti do 18. 4.

1997 do 10.45 po pošti na naslov Mini-
strstvo za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25,
Ljubljana ali morajo biti vročene osebno v
vložišču na Gregorčičevi 25.

Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako ponudnika, z na-
vedbo razpisa “Organizacija mednarodne
Tempus in Socrates konference v Sloveni-
ji” in opozorilom “Ne odpiraj – javni raz-
pis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Ministrstva za zuna-
nje zadeve, Gregorčičeva 25, soba 16/I: nad-
str. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo s seboj imeti
pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
dobo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.

10. Rok za obvestilo ponudnikov o izidu
javnega razpisa je 15 dni od javnega odpira-
nja ponudb.

11. Z izbranim ponudnikom bo sklenje-
na pogodba za organizacijo mednarodne
Tempus in Socrates konference v Sloveniji
od 12. do 15. novembra 1997 v 30 dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v vložišču Ministrstva za
zunanje zadeve, Gregorčičeva 25, Ljub-
ljana.

13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob-990

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, Se-
novo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo rudarskih

projektov za likvidacijo VIII. in VII.
obzorja v jami Zakov

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju

d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava dveh rudar-

skih projektov in sicer:
a) RP: “Likvidacija VIII. obzorja k. 102

v jami Zakov”,
b) RP: “Likvidacija VII. obzorja k. 132

v jami Zakov”.
3. Orientacijska vrednost del znaša

3,800.000 SIT.
4. Rok izdelave: 3 mesece od veljavnosti

pogodbe (za oba projekta).
II. Pogoji za udeležbo

1. Ponudnik mora izdelati ponudbo za
oba rudarska projekta, ločeno po posamez-
nih postavkah za posamezni projekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvalitet-
no in to v skladu s tehnično dokumentacijo,
veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehnič-
nimi navodili in normami in to v pogodbenem
roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pri-
dobijo tudi vse eventualno potrebne dodat-
ne informacije (kontaktna oseba je tehnični
vodja rudnika Drago Klanšček, dipl. inž.
rud. ali vodja investicij Jože Kržan, dipl.
inž. rud., tel.: 0608/79-300. Morebitni og-
led predelov jame, ki so predmet razpisne
dokumentacije je možen na podlagi pred-
hodne napovedi tehničnemu vodji rudnika.

V. Končna določila:
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji za izdelavo ru-
darskih projektov,

– reference in seznam podizvajalcev,
– predračun,
– fiksnost cen,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni.
2. Investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše.

3. Investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom.

4. Investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo, kakor tudi v primeru spremembe raz-
položljivih proračunskih sredstev.

5. Naročnik si pridržuje pravico pogaja-
nja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodar-
jenja s proračunskimi sredstvi.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za

opravljanje rudarskih projektorv (43. člen
zakona o rudarstvu),

– ponudbeno ceno ločeno za posamezni
projekt, način plačila,

– rok izdelave s terminskim planom,
– opcija ponudbe,
– ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil te-

renske razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponud-

be v višini 10% ponudbenih del.

Pisne ponudbe morajo biti dostavljene
najkasneje do 15. (petnajstega) dne po obja-
vi v Uradnem listu RS do 10. ure na naslov:
Rudnik Senovo v zapiranju, Titova 106,
8281 Senovo.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izdela-
va RP za likvidacijo VIII. in VII. obzorja v
jami Zakov)”.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi pod-
jetja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS ob 10.30.

Ponudniki bodo o rezultatih javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Senovo

Št. 347/006/97 Ob-996

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. št. 48/90 in 7/93) ter
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Občina Črnomelj

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacija

krajevnih poti in mestnih ulic v Občini
Črnomelj v letu 1997

1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

2. Predmet javnega razpisa je moderni-
zacija krajevnih poti in mestnih ulic.

3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu na Občini Čr-
nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št.
24, vsak delovni po objavi razpisa do dneva
za oddajo ponudb v času od 7.30 do 14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisanih del je predviden v
aprilu 1997, konec del pa v drugi polovici
leta 1997.

6. Rok plačila je min. 60 dni od dneva
izstavljene situacije.

7. Dela se bodo izvajala po sprejetju ob-
činskega proračuna za leto 1997 v okviru
razpoložljivih sredstev.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
9. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati :
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih dela (registracija pod-
jetja, vodja del....),

– cene:
– dobava in strojno vgrajevanje BTD

0-16 mm deb. 6 cm po m2,
– dobava in ročno vgrajevanje BTD

0-16 mm deb. 6 cm po m2,
– dobava in strojno vgrajevanje AB

0-8 mm deb. 3 cm po m2,
– dobava in ročno vgrajevanje AB

0-8 mm deb. 3 cm po m2,
– strojna izdelava finega planuma

po m2,
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– ročna izdelava finega planuma
po m2,

– čiščenje in pobrizg starega asfalta z
bit. emulzijo pred preplastitvijo po m2,

– dobava in izdelava asfaltnih muld
šir.do 50 cm deb. asalta 6 cm po m,

– dobava in vgrajevanje gramoza za
dosip do 15 cm po m3,

– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
10. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “ Ne odpiraj! - ponudba
na razpis Modernizacija krajevnih poti in
mestnih ulic“. Pravočasno prispele ponudbe
bodo tiste, ki jih ponudniki pošljejo pripo-
ročeno vsaj 20. dan po objavi razpisa ali
osebno vročijo vsaj 22. dan do 9. ure na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.

11. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo 22. dan po objavi razpisa
oziroma prvi naslednji dan ob 9.30 v mali
sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj.

12. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

13. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni po zaključenem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 414/97 Ob-997

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Slovenj Gradec v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Slovenj Gradec

1. Naročnik: Občina Slovenj Gradec.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-

tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
25,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Slovenj Gradec”.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Slovenj Gradec
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-998

Na podlagi določil odredbe o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Črna na Koroškem v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije, OE Slovenj
Gradec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine Črna
na Koroškem

1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,

betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
20,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Črna na Koroškem “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Črna na Koroškem
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-999

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Mežica v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Mežica

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
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nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbe-
na cena za enoto, strojne in delovne kapacite-
te, način plačila in fiksnost cen, garancijski
roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Mežica “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Mežica
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1000

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Ravne - Prevalje v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Ravne - Prevalje

1. Naročnik: Občina Ravne - Prevalje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
25,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999.
Dela se izvajajo po operativnih planih Za-
voda za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Ravne - Prevalje“.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ravne - Prevalje
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1001

Na podlagi določil odredbe o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Dravograd v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Dravograd

1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
25,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponudbe-
na cena za enoto, strojne in delovne kapacite-
te, način plačila in fiksnost cen, garancijski
roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Dravograd “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Dravograd
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1002

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Vuzenica v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Vuzenica

1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,500.000 SIT/leto.
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Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Vuzenica “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Vuzenica
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1003

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Muta v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije, OE Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine Muta
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,500.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.

lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Muta“.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Muta
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1004

Na podlagi določil odredbe o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Radlje ob Dravi v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec in OE Maribor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Radlje ob Dravi

1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
- OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slo-
venj Gradec za gozdne ceste na območju
OE Slovenj Gradec in na OE Maribor, Tir-
ševa 15, Maribor za gozdne ceste na ob-
močju OE Maribor. Stroški dokumentacije
znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
18,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev

sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Radlje ob Dravi “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Radlje ob Dravi
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Maribor

Št. 414/97 Ob-1005

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Podvelka - Ribnica v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije, OE Maribor in
OE Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998 in
zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Podvelka - Ribnica

1. Naročnik: Občina Podvelka - Ribnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec za gozdne ceste na območju OE Slovenj
Gradec in na OE Maribor, Tirševa 15, Mari-
bor za gozdne ceste na območju OE Maribor.
Stroški dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
OE Maribor: 14,000.000 SIT/leto,
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OE Slovenj Gradec: 4,000.000 SIT/leto.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti

obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Podvelka - Ribnica “.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Podvelka - Ribnica
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Maribor
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 414/97 Ob-1006

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Ob-
čina Mislinja v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca letnega vzdrževanja

gozdnih cest v letih 1997 in 1998
in zimskega vzdrževanja g. c. v sezonah

97/98 in 98/99 na področju Občine
Mislinja

1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago na Zavodu za gozdove Slovenije - OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo (Hinko Andrejc, dipl. inž. gozd.). Stroški
dokumentacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c. pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kamnu,
betonu, obnova gramoznega sloja, grederira-
nje, zemeljska dela, čiščenje brežin, ozele-
njevanje ...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje ...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
12,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobitev
sredstev (Republiška sredstva, pristojbina, sr.
lokalnih skupnosti ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 5.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 4. 1999. De-
la se izvajajo po operativnih planih Zavoda
za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garancij-
ski roki, kakor tudi druge morebitne ugodno-
sti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v 20
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Mislinja v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Mislinja”.

8. O času odpiranja ponudb bodo ponud-
niki obveščeni ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Mislinja
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Slovenj Gradec

Št. 006-1/97-21 Ob-1012

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Mestna občina Novo mesto ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del:

A) Modernizacija lokalne ceste L 5834
Uršna sela–Dobindol

Orientacijska vrednost razpisanih del je
4,500.000 SIT.

B) Razširitev lokalne ceste L 5834
Gornje Sušice–Dobindol

Orientacijska vrednost razpisanih del je
10,500.000 SIT.

C) Modernizacija lokalne ceste L 5811
Stavča vas – R 326

Orietnacijska vrednost razpisanih del je
6,000.000 SIT.

D) Modernizacija lokalne ceste L 3601
Žvirče–meja Občine Dobre Polje

Orientacijska vrednost razpisanih del je
7,000.000 SIT.

1. Investitor razpisnih del je: Mestna ob-
čina Novo mesto.

2. Razpisna dokumentacija je na voljo na
Upravi Mestne občine Novo mesto, Sekreta-
riatu za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1,
soba št. 32, tel. 068/317-232 Antonija Milo-
jevič, (ob plačilu materialnih stroškov v viši-
ni 2.000 SIT za posamezna razpisana dela),
takoj po objavi javnega razpisa in sicer vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
4. Posamezni izvajalci se lahko prijavijo

za izvedbo vseh razpisanih del ali pa samo
za posamezna razpisana dela pod A), pod
B), pod C) oziroma pod D).

5. Rok za oddajo ponudbe pod A), pod C)
in pod D) je deseti dan do 12. ure od dneva
objave razpisa na Upravi Mestne občine No-
vo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
Seidlova cesta 1. Ponudba mora biti vsaka v
svoji ovojnici zapečatena in označena.

Rok za oddajo ponudbe pod B) je tride-
seti dan do 12. ure od dneva objave razpisa
na Upravi Mestne občine Novo mesto, Se-
kretariat za komunalne zadeve, Seidlova ce-
sta 1.

“Ne odpiraj, ponudba A) – Modernizaci-
ja L 5834”,

“Ne odpiraj, ponudba B) – Razširitev
L 5834”,

“Ne odpiraj, ponudba C) – Modernizaci-
ja L 5811”,

“Ne odpiraj, ponudba D) – Modernizaci-
ja L 3601”.

Odpiranje ponudb je javno in bo nasled-
nji delovni dan po prispetju ponudb ob 12.
uri v prostorih Uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

6. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/97 Ob-1013A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Razširitev mostu čez Filovski potok

(Ratišče) in rekonstrukcijo ceste R 357,
odsek 1318, od km 10.290 do km 10.440

Orientacisjka vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

2. Gradnja mostu čez potok Merak v
Šulincih skupaj s cestnimi priključki na
cesti R 356, odsek 1317, km 3.560

Orientacisjka vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Boris Tekavec, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 4. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Razširitev mostu čez Filovski po-
tok.”-B.T.

2. “Gradnja mostu čez potok Me-
rak.”-B.T.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1013B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: PZI moder. reg. ceste

R 345/1279 Žiče–Dole
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Karmen Dešman, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 4. 1997 do 9.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “PZI moder.
ceste R 345 Žiče–Dole”-K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1013C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija, Ministrstvo za

promet in zveze, Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: PZI obnove ceste R 378

Selo–Žiri od km 1.600 do km 2.050
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Ladi Wohinz, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “PZI obnove
ceste R 378 Selo–Žiri.”-L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1013D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: akontativno pridobiva-

nje zemljišč in sklepanje odškodninskih
sporazumov za potrebe rekonstrukcije ce-
ste Osilnica–Zg. Čačič

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Erna Bavčar, dipl. jur. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 4. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Akontativno
pridobivanje zemljišč za potrebe rek. ceste
Osilnica–Zg. Čačič.”-E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1013E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova in postavitev

varnostnih ograj na cesti M 10–10, odseki
1039–1033

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Aleš Merkun, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova in
postavitev  varnostnih  ograj  na  cesti
M 10–10.”-A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1013F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Gradnja novega nadomestnega mo-

stu in rušenje starega čez Jesenico v Reki
na cesti M 10–10/1037 v km 0+137

Orientacisjka vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

2. Sanacija propusta čez Ljubevščico
na cesti M 10–10 odsek 1034 v km 3+380
v Idriji

Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
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Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi  št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
28. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Dušan Pirc, grad. tehnik (tel.
061/178-83-00).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Gradnja novega nad. mostu in ruše-
nje starega čez Jesenico v Reki.”-D.P.

2. “Sanacija propusta čez Ljubevščico na
cesti M 10–10.”-D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-1021

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Tržič objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

urejanje nekaterih zelenic in javnih
travnih površin ter dobavo okrasnega

cvetja v letu 1997
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode

18, Tržič.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega ponudnika za urejanje nekaterih zele-
nic in javnih travnih površin ter dobavo
okrasnega cvetja.

3. Obseg del:
– oskrbovanje in vzdrževanje zelenic na

območju Osnovne šole Križe, Bistrica, Zali
Rovt,

– oskrbovanje in vzdrževanje zelenic na
območju vrtcev Križe, Bistrica, Grad,
Palček,

– oskrbovanje in vzdrževanje zelenic na
območju spominskega parka Mauthausen,

– oskrbovanje in vzdrževanje okrasnega
cvetja in grmičevja, na prometnem otoku v
Bistrici, Kurnikovem trgu, tržiških mosto-
vih in cerkvi Sv. Andreja,

– dobava cvetja za potrebe občinske
stavbe.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na Občini Tržič, Tajništvo župana, Trg
svobode 18, vsak delovni dan v času traja-
nja razpisa.

5. Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

6. Ponudbeni pogoji: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in razpisno dokumentacijo.

Ponudba mora vsebovati:

– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika.
7. Merila za izbiro ponudnika: strokov-

na usposobljenost, ponudbene cene z vklju-
čenim prometnim davkom na posebnem
obrazcu, plačilni pogoji, druge ugodnosti,
ki jih nudijo naročniku.

8. Oddaja ponudb: ponudbe za javni raz-
pis pošljite do 2. 4. 1997 do 9. ure na naslov
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič v
zaprti ločeni kuverti z oznako “Ne odpiraj”
– ponudba za urejanje nekaterih zelenic in
javnih travnih površih v Občini Tržič.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 11. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Občina Tržič si pridržuje pravico
neizbire in zmanjšanja obsega del.

Občina Tržič

Ob-1014

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 36. člena zakona o gos-
podarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 6. člena odloka o plakatiranju in
reklamiranju v Občini Grosuplje (Ur. l. RS,
št. 16/96, 66/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

ponovni javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne javne službe plakatiranja na

območju Občine Grosuplje
1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet koncesije: opravljanje dejav-

nosti plakatiranja.
3. Obseg koncesije: območje celotne Ob-

čine Grosuplje.
4. Trajanje koncesije: koncesija traja pet

let, koncesijsko razmerje pa nastane z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, pri Ireni
Stražišar, tel. 761-211.

6. Vsebina ponudbe:
– firmo in ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo

upravnega organa o opravljanju dejavnosti
plakatiranja,

– dokazilo o finančni zmožnosti za
opravljanje koncesijske dejavnosti (BON1
in BON2),

– program izvajanja koncesije z vidika
kadrov, organizacije dela in strokovne
opremljenosti, ki bo uporabnikom storitve
zagotavljalo kontinuirne in kvalitetne stori-
tve,

– reference s področja dela,
– predlog cene za opravljanje storitev

koncesije,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– podpisano izjavo o strinjanju z razpi-

snimi pogoji in poznavanju terenskih raz-
mer, ter da zaradi tega ne bo imel dodatnih
zahtev.

7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe
– druge ugodnosti.
8. Rok za dostavo ponudb je 22. 4. 1997

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Kuverte morajo biti
zalepljene z lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika ter označene z oznako
“Ne odpiraj - koncesija za plakatiranje“. Po-
nudbe, poslane po pošti morajo prispeti na
navedeni naslov najkasneje do 21. 4. 1997.

9. Odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pismeno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-1015

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Videm pri Ptuju za obdobje treh let
1. Naročnik: Občina Videm pri Ptuju.
2. Dokumentacija
Razpisno  dokumentacijo  in  dodatna

pojasnila ponudniki dobijo v tajništvu na
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Mari-
bor,  Tyrševa  15,  Maribor.  Ponudnik
mora povrniti  materialne  stroške  v  višini
5.000 SIT.

3. Predmet razpisa
Redna vzdrževalna dela v letih 1997,

1998, 1999 na gozdnih cestah Občine Vi-
dem pri Ptuju.

4. Orientacijska vrednost letnega obsega
del je 1,200.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstev drž. proračuna, pri-
stojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Roki za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po letnih planih vzdrževanja gozd-
nih cest in po operativnih nalogih Zavoda
za gozdove Slovenije.

Zaključek del je za letno vzdrževanje
30. 11. 1999.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijske ugodnosti, kakor tudi dru-
ge morebitne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju
42, 2284 Videm pri Ptuju, v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah na območju Občine Videm pri Ptuju za
obdobje treh let«.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.
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9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Videm pri Ptuju
ZGS, OE Maribor

Ob-1016

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo Študije

za celovito presojo vpliv na okolje
Sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije -

naravna in kulturna dediščina
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je priprava Študije za
celovito presojo vpliv na okolje Sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana -
naravna in kulturna dediščina.

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

4. Predvideni rok pričetka naloge je
30. 4. 1997.

Predvideni rok dokončanja naloge je
3 mesece.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– predlagana vsebina in metodologija
šCPVO,

– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in ekspertne sku-

pine,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
(Prednost pri izbiri ponudnika bodo ime-

li javni zavodi oziroma podjetja, ki že s
svojim dosedanjim delom in poznavanjem
razpisane problematike dokazujejo ustrez-
no strokovnost in usposobljenost za izvaja-
nje razpisanih del.)

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah ekspertne skupine, ki bo-
do opravljali dela in naloge (z navedbo zah-
tevane izobrazbe, interdisciplinarna sestava
skupine),

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– izpolnjen vzorec pogodbe s ponudbe-
nim predračunom,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– datum, do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,

– predlog vsebine in metodologije pripra-
ve naloge glede na razpisno dokumentacijo,

– faznost in časovna dinamika naloge.
8. Naročnik si pridržuje pravico možno-

sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

9. Naročnik si pridržuje pravico sklepati
posamezne pogodbe za smiselno zaokrože-
ne faze naloge, ker so sredstva za financira-
nje naloge pogojena s sprejemom proračuna
za leto 1997.

10. Ponudnik lahko dobi za izdelavo svo-
je ponudbe dodatne informacije, pojasnila
in razpisno dokumentacijo na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, pri
Živani Mejač, tel: (061) 1787-024 vsak de-
lovni dan od 24. 3. do 4. 4. med 9. in 10. uro.

11. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP -
šCPVO dediščina” ter na hrbtni strani izpi-
sanim nazivom in sedežem ponudnika, mo-
ra prispeti v zapečatenem ovitku na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana,Dunajska
47, Tajništvo - I. nadstropje, do vključno
7. 4. 1997 do 12. ure.

12. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
7. 4. 1997 ob 14. uri, v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
pooblaščeni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ob-1017

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja fotomateriala
in izvajanja fotografskih storitev

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubjana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je dobava fotomate-
riala in izvajanje fotografskih storitev.

a) dobava fotomateriala:
– kvalitetni amaterski filmi (negativ, dia)

formata 135, 100 in 200 ASA, črnobeli in
barvni,

– okvirčki za diase,
– dodatna oprema.
b) fotografske storitve,
– razvijanje filmov,
– izdelava barvnih fotografij iz negati-

vov in diapozitivov v velikosti 9 x 13 cm in
10 x 15 cm,

– izdelava povečav na formate A4, A3,
A2, ...

– reproduciranje diasov,
– uokvirjanje diasov,
– ostale morebitne fotografske storitve.
Pogoj je dvig in dostava materiala na

sedež naročnika.
3. Orientacijska skupna vrednost razpi-

sanih del je 1,500.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe .
Predvideni rok trajanja del je 18 mese-

cev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– kvaliteta storitve in kompletnost po-

nudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– predviden čas od prevzema naročila

do opravljene storitve.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– ime kontaktne osebe med naročnikom

in firmo,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– referenčne izdelke - primere fotografij
posameznih formatov in primer izdelave fo-
tografije iz diapozitiva,

– detajlnejše razdelano ponudbo za po-
samezne fotografske storitve in fotomate-
rial in sicer ceno na enoto blaga in ceno na
enoto storitve - po priloženi tabeli v razpi-
sni dokumentaciji,

– izpolnjen vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

7. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih storitev je pogojen s spreje-
mom proračuna za leto 1997.

8. Ponudnik dvigne oziroma naroči za
izdelavo svoje ponudbe razpisno dokumen-
tacijo na Ministrstvu za okolje in prostor,
Uradu RS za prostorsko planiranje, Ljublja-
na, Dunajska cesta 47, pri Maligoj Tadeju,
tel. 178-70-69, vsak delovni dan od 21. 3.
1997 do 4. 4. 1997, med 9. in 12. uro.

9. Popolna ponudba, z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP - Fo-
tografske storitve” ter na hrbtni strani izpi-
sanim nazivom in sedežem ponudnika, mo-
ra prispeti v zapečatenem ovitku na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, do vključno 4. 4. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo, dne
9. 4. 1997 ob 10. uri, v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, I. nadstropje,
Ljubljana, Dunajska 47. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti pooblaščeni predstavni-
ki ponudnikov pisna pooblastila za zasto-
panje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1018

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pijače za

reprezentanco
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubjana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izbira dobavitelja
pijač, čistil in ostalega materiala za potrebe
reprezentance.

Pogoj je dostava na sedež naročnika.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 2,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka dobave je ta-

koj po podpisu pogodbe.
Predvideni rok trajanja dobave je 18 me-

secev.
5. Merili za izbiro najugodnejše ponud-

be sta:
– cena,
– dobavni rok,
– reference,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega predstavnika ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– listo referenc,
– izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki

jo ponudnik dvigne pri naročniku,
– način usklajevanja cen z rastjo drob-

noprodajnih cen,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

7. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih storitev je pogojen s spreje-
mom proračuna za leto 1997.

8. Ponudnik dvigne za izdelavo svoje po-
nudbe razpisno dokumentacijo na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, pri Sabini Zupan, vsak delovni dan od
21. 3. 1997 do 4. 4. 1997, med 13. in 15. uro.

9. Popolna ponudba, z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP - re-
prezentanca” ter na hrbtni strani izpisanim
nazivom in sedežem ponudnika, mora pris-
peti v zapečatenem ovitku na naslov: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, do vključno 4. 4. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
10. 4. 1997 ob 13. uri, v prostorih Urada RS

za prostorsko planiranje, I. nadstropje, Ljub-
ljana, Dunajska 47. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti pooblaščeni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ob-1019

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje občin pri izdelavi

strokovnih gradiv s področja
prostorskega načrtovanja v letu 1997

1. Predmet razpisa je sofinanciranje ob-
čin v letu 1997 za:

a) izvedbo urbanističnih delavnic in na-
tečajev ter drugih oblik strokovnega dela, s
katerimi bo vzpodbujeno in pospešeno reše-
vanje pomembnejših problemov urbanistič-
nega načrtovanja v slovenskih mestih in dru-
gih urbanih naseljih, prednostno pa v regio-
nalnih središčih;

b) izdelavo strokovnih gradiv kot podla-
ge za pripravo odločitev v občinskih pro-
storskih planskih in izvedbenih aktih.

Namen razpisa je vzpodbuditi občine k
izvedbi različnih dodatnih oblik strokovne-
ga dela za reševanje pomembnejših proble-
mov urbanističnega načrtovanja v sloven-
skih mestih in drugih urbanih naseljih, hkrati
pa vzpodbuditi izdelavo novih ali izpopol-
nitev obstoječih strokovnih podlag ter dru-
gih strokovnih preveritev, analiz in študij,
ki bodo služile kot osnova za kvalitetnejše
in strokovno bolj dognane rešitve, oprede-
ljene v prostorskih sestavinah planskih ak-
tov in v prostorskih izvedbenih aktih.

2. Uporabniki rezultatov nalog iz 1. toč-
ke tega razpisa, za katere bo Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad)
ugotovil, da ustrezajo razpisanim merilom,
so posamezne občine oziroma v primeru re-
ševanja problematike kompleksnejših in
prostorsko zahtevnejših posegov dve ali več
sosednjih občin ter Urad in drugi zainteresi-
rani.

3. Merila in pogoji, na podlagi katerih
lahko občine kandidirajo za sofinanciranje
razpisanih nalog iz proračunskih sredstev
Urada, so:

3.1 Urbanistične delavnice in natečaji
(točka 1.a) - prednostna področja dela:

3.1.1 Spremembe strukture urbanega
prostora, ki vplivajo na dosedanji razvojni
koncept naselij in posebej mest (vplivi uve-
ljavljanja tržnega gospodarstva na gospo-
darjenje s stavbnimi zemljišči in drugi spre-
menjeni dejavniki urejanja naselij).

3.1.2 Sanacija razvrednotenega ali neiz-
koriščenega urbanega prostora in njegova
vključitev v razvojni potencial mesta (do-
trajana ali drugače obremenjena stanovanj-
ska in druga območja; območja ob novih
avtocestah; območja opuščenih industrij-
skih, rudarskih, prometnih, vojaških in dru-
gih dejavnosti).

3.1.3 Prenova mest, njihovega stavbne-
ga fonda, centralnih dejavnosti, zgostitev
namesto ekstenzivnega širjenja.

3.1.4 Urejanje prometne in druge infra-
strukture z vidika njenega vpliva na celovit
razvoj mesta (ureditev prometnih vozlišč re-
gionalnega pomena, ki jih določa državni
plan; prednostni pomen uveljavljanja sodob-
nih oblik javnega potniškega prometa in al-
ternativnih prometnih sredstev).

3.1.5 Vključevanje naravnih virov in
vrednot (vodotoki, vegetacija, sistemi zele-
nja, itd.) v urbanistične zasnove.

3.2 Strokovna gradiva (točka 1.b) - pred-
nostna področja dela:

3.2.1 Proučitev možnosti ureditve po-
smeznih naselij ali delov naselij mestnega
značaja, za katera je zaradi spremenjenih
dejavnikov urejanja (socialnih, ekonomskih
in drugih) posledično potrebna sprememba
ali dopolnitev ustrezne urbanistične doku-
mentacije.

3.2.2 Prestrukturiranje lokalnih središč s
pretežno ruralnim značajem, ki prevzemajo
urbane funkcije, posebej v primerih novih
občinskih središč (preizkus možnosti načrt-
nega razvoja urbanih elementov v ruralnem
naselju, vplivi na zavarovana območja).

3.2.3 Problematika razvoja lokalnih sre-
dišč s poudarkom na morfoloških in obliko-
valskih vidikih.

3.2.4 Spremembe poselitvenega vzorca
na podeželju zaradi spremenjenih demograf-
skih, gospodarskih in tehnoloških pogojev
(povečan pritisk za poselitev v bližini urba-
nih središč, dopolnjevanje kmetijske pro-
izvodnje z drugimi dejavnostmi).

3.2.5 Sanacija razvrednotenih krajinskih
območij, ki so nadpovprečno obremenjena
z nasprotujočimi interesi zaradi že izvede-
nega ali načrtovanega izkoriščanja naravnih
dobrin (izkoriščanje mineralnih surovin;
vodnogospodarske ureditve; kmetijske pro-
storske ureditve; ureditve v zvezi z rekrea-
cijo v naravnem okolju in druge ureditve v
podeželskem prostoru).

3.3 Občina mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– imeti mora pravno-formalno urejene in
zakonito sprejete prostorske planske akte;

– imeti mora zaposlenega prostorskega
planerja - urbanista, ki je usposobljen za
strokovno pripravo in usmerjanje izvajanja
razpisanih nalog ali drugače formalno za-
gotovljeno opravljanje tehnično - strokov-
nih nalog v zvezi z urbanističnim načrtova-
njem naselij in drugih posegov v prostor;

– izdelava strokovnega gradiva oziroma
izvedba urbanistične delavnice ali natečaja,
predlagana za sofinanciranje, mora biti v taki
stopnji priprave, da bo v letu 1997 zagotov-
ljen njen zaključek s konkretnimi rezultati;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mo-
ra zagotoviti interdisciplinarno sestavo ude-
leženih strokovnjakov s področja arhitektu-
re, urbanizma, krajinskega načrtovanja, na-
črtovalcev komunalne in druge infrastruk-
ture ter drugih izvedencev v odvisnosti od
predmeta dela;

– pri izvedbi urbanističnega natečaja mo-
ra praviloma zagotoviti udeležbo vsaj ene
skupine udeležencev iz tujine in ene štu-
dentske skupine.

4. Pravico udeležbe na javnem razpisu
imajo vse občine v Republiki Sloveniji, ki
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bodo svojo upravičenost do sofinanciranja
utemeljile na podlagi pogojev in meril iz
predhodne točke tega razpisa.

Posamezna občina lahko kandidira za so-
financiranje izvedbe ene urbanistične de-
lavnice ali natečaja (točka 1.a) in ene nalo-
ge s področja izdelave strokovnih gradiv
(točka 1.a).

Pri ponudbah občin, ki so že prejele sred-
stva za sofinanciranje priprave občinske
prostorske dokumentacije in za izvedbo ur-
banističnih delavnic v preteklih letih, bo raz-
pisovalec upošteval tudi lastno oceno smo-
trnosti porabe dodeljenih sredstev in dose-
žene rezultate sofinanciranega dela.

5. Ponudba mora vsebovati:
5.1 Ime občine - naslov, številka telefo-

na in telefaksa.
5.2 Predmet dela z utemeljitvijo sklad-

nosti z merili iz 3. točke tega razpisa.
5.3 Program projekta s predstavitvijo ci-

ljev in predvidene uporabe rezultatov, zlasti
pričakovanega učinka predlagane rešitve;
obrazložitev in utemeljitev vsebine in obse-
ga dela po fazah; organizacija izvedbe in
predvideni izvajalci.

5.4 Za izdelavo strokovnih gradiv (točka
1.b) tudi navedbo potencialnih strokovnih
organizacij (d.o.o., d.d., ipd.), ki so uspo-
sobljene za izvajanje projekta, z naslednji-
mi podatki:

– firma oziroma ime izvajalca;
– dokazila o registraciji;
– ime in naziv nosilca projekta z dokazi-

li o njegovi usposobljenosti (reference);
– podatke o interdisciplinarni sestavi

projektne oziroma delovne skupine;
– podatke o strokovnjakih, morebitnih

zunanjih izvajalcih;
– druge pomembne podatke.
5.5 Ceno celotnega predmeta dela in

predlagani znesek sofinanciranja.
5.6 Navedbo pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki na zahtevo razpisovalca
daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

Ponudbena dokumentacija mora biti pod-
pisana s strani pooblaščene osebe in oprem-
ljena z žigom občine.

6. Prednost pri dodelitvi sredstev za so-
financiranje bodo imele občine, ki bodo:

– pri izvedbi urbanistične delavnice ali
natečaja (točka 1.a) predlagale obdelavo
problematike nacionalnega in regionalnega,
ne le lokalnega pomena;

– pri izdelavi strokovnih gradiv (točka
1.b) dokazale neposredno uporabo njihovih
rezultatov (predlogi rešitev v variantah) za
pripravo prostorskih planskih ali izvedbe-
nih aktov; za dokazilo šteje priložen sprejet
program priprave takih aktov;

– dokazale, da bodo izdelale strokovna
gradiva (točka 1.b) kot podlage za pripra-
vo odločitev v občinskih prostorskih plan-
skih in izvedbenih aktih kakor tudi akte
same s pomočjo računalniško podprte teh-
nologije;

– predlagale obdelavo problematike,
povzročene z že izvedenimi ali načrtovani-
mi posegi v prostor državnega pomena.

7. Višina in način nakazila sredstev sofi-
nanciranja

Razpisovalec bo z izbranimi ponudniki
sklenil pogodbe o sofinanciranju razpisanih
del. V nadaljevanju navedene orientacijske
cene razpisanih del in pogoji sofinanciranja

so odvisni od odobritve predlaganih prora-
čunskih sredstev.

Ena tretjina sredstev sofinanciranja bo
nakazana občini po predložitvi prve faze
pogodbeno določenega obsega naloge, ostali
dve tretjini sredstev pa po izvršitvi pogod-
benega dela. Obseg naloge po fazah mora
občina natančno opredeliti v svoji ponudbi.
Rok za predložitev prve faze naloge bo do-
ločen sporazumno z občino v pogodbi o
sofinanciranju.

Občina bo dolžna Uradu dostaviti doka-
zila o opravljenem pogodbeno določenem
obsegu del najkasneje do 25. 11. 1997. Ko-
likor občina do tega roka Uradu ne bo do-
stavila navedenih dokazil, bo morala že na-
kazana sredstva sofinanciranja vrniti sofi-
nancerju.

Orientacijska cena razpisanih del pod
točko 1.a je 20,000.000 SIT. Vrednost sofi-
nanciranja posamezne urbanistične delavni-
ce ali natečaja lahko znaša največ eno tretji-
no predvidenih skupnih stroškov in pravilo-
ma ne bo presegala 3,000.000 SIT.

Orientacijska cena razpisanih del pod
točko 1.b je 17,500.000 SIT. Višina sred-
stev sofinanciranja izdelave strokovnih gra-
div, ki jih bo Urad dodeljeval posameznim
občinam, praviloma ne bo presegla
1,000.000 SIT in lahko znaša največ polovi-
co predvidenih skupnih stroškov. V prime-
rih zahtevnejših nalog, katerih reševanje bo
potekalo v dveh ali več občinah, se lahko
občini dodeli tudi višji znesek od navedene-
ga, vendar morajo občine upravičenost do
višjega zneska v svoji ponudbi posebej ute-
meljiti.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije do poteka razpisnega roka na Ura-
du Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje, Dunajska 47, Ljubljana, odgovorni
osebi: Miha Kos, tel. 1787-011 (za urbani-
stične delavnice in natečaje - točka 1.a) in
Mojmir Prelog, tel. 1787-037 (za strokovna
gradiva - točka 1.b) vsak delovni dan med
9. in 11. uro.

9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
21. 4. 1997. Ponudbe morajo do tega dne do
12. ure prispeti po pošti oziroma biti odda-
ne v tajništvu Urada RS za prostorsko plani-
ranje, Dunajska 47, Ljubljana. Ponudba mo-
ra biti v zaprti ovojnici, opremljeni z ime-
nom in naslovom ponudnika ter napisom
“Ne odpiraj - ponudba na javni razpis UPP -
urbanistične delavnice in natečaji” oziroma
“Ne odpiraj - ponudba na javni razpis UPP -
občinska strokovna gradiva“.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v sredo, 23. 4. 1997 ob 12. uri
v prostorih Urada.

11.Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po zaključe-
nem roku za vložitev ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 033-003/97 Ob-1020

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33 na podlagi 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Sl-
ovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljam

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega

pisarniškega materiala
1. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja raznovrstnega potrošnega
in pisarniškega materiala:

– mape, redniki, papir, zvezki, kuverte,
obrazci, bloki,

– lepila, ravnila, korekturni lak,
– pisala (svinčniki, kemičniki svinčniki,

flumastri, tehnični svinčniki, bombice),
– tonerji, diskete,
– fotokopirni papir A3, A4,
– računalniški papir,
– telefaks papir,
– sponke in drugi materiali.
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
Uporabniki:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano,
– Inšpektorat Republike Slovenije za

kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Veterinarska uprava Republike Slove-

nije,
– Uprava Republike Slovenije za pospe-

ševanje kmetijstva.
2. Orientacijska vrednost dobav znaša

9 milijonov SIT.
3. Rok dobave: postopno do konca leta

1997 v skladu z naročilom naročnika.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom v generalijah navedene
odredbe tega javnega razpisa.

Vsebovati morajo še:
– overjeno dokazilo o registraciji za

opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starej-
še od treh mesecev in odločbo o izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– dobavne roke za naročeni material,
– specifikacijo materiala s cenami fco

lokacija naročnika po kosu s prometnim
davkom, količinske in druge popuste, vse
preračunano na plačilo 30 dni po dobavi,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
razlage na zahtevo uporabnika v zvezi s
ponudbo.

5. Merila za izbiro ponudb:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– možnost dobave izven specifikacije,
– dodatne ugodnosti,
– fiksnost cen prvih šest mescev po skle-

nitvi pogodbe, nato usklajevanje glede na
uradno objavljene podatke v prvi ceni.

6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo za posamezne vrste

materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši;

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja lahko takoj prekine pogodbo
in podpiše pogodbo za dobavo materiala iz
posamezne skupine drugega najugodnejše-
ga ponudnika po tem javnem razpisu.
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7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– ponudba za dobavo pisarniškega mate-
riala”.

Ponudba mora prispeti na naslov: Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Parmova 33.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pre-
teku roka iz predhodne točke in sicer ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33,
IV. trakt.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 0044/5-308/14-97 Ob-1022

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo EKG aparata

1. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža 1 kosa EKG aparata tipa Cardio-
Smart CSI-G oziroma ekvivalent, ki vsebu-
je:

– 3/6/12 kanalni EKG z interpretacijo,
– prikazovalnik kombinacije 3 odvodov

(3 kanalni monitor),
– izpis na A4 formatu,
– akumulator 220 V,
– standardni pribor, ki zajema:
– omrežni 220 V kabel – 1 kos,
– adapter za elektrode – 1 kos,
– elektrodni vodi za pacienta – 1 kpl,
– prisesne elektrode – 6 kosov,
– ekstermitetne kleme – 4 kosi,
– registrirni papir (150 strani A4) – 1

pak,
– elektrodna krema – 1 kos,
– navodila za uporabo – 1 kos.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-

vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Sonji Šimenc, na tel. št.
061/172-4324.

3. Orientacijska vrednost razpisne opre-
me znaša 1,100.000 SIT.

4. Lokacija dostave in montaže: Ambu-
lanta MNZ, Vodnikova 62, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma ve-

ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

b) Ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco

Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme,
– seznam referenčnih naročnikov v Slo-

veniji.
Oprema mora imeti predpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje v RS za čas živ-
ljenjske dobe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in servis,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 1. 4. 1997 do
12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentaci-
jo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/14/97 – dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/14/97 – po-
nudba”.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6.
točke tega razpisa, bodo izločene iz nadalj-
nje obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 0042/32-308/63/96 Ob-1023

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

delni ponovni javni razpis
za izbiro dobaviteljev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za nabavo
vozil

1. Predmet delnega ponovnega javnega
razpisa s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti je izbira usposobljenih proizvajal-
cev in dobaviteljev za:

– motorna kolesa,
– osebna vozila civilna nad 3.000 ccm,
– osebna specialna zaprta vozila,
– terenska vozila.
Podroben seznam vozil je razviden iz

razpisne dokumentacije.
2. Ponudniki se lahko prijavijo za posa-

mezno točko ali za vse točke iz javnega
razpisa.

3. Vsi zainteresirani ponudniki lahko ob
predložitvi pooblastila v dveh izvodih (en
izvod pooblastila se potrdi) dvignejo razpi-
sno dokumentacijo od 24. 3. 1997 do 4. 4.
1997, izključno med 8. in 10. uro, na Sek-
torju za materialno tehnične zadeve, Vodo-
vodna 93a, Ljubljana pri Ramovš Milanu,
kjer dobijo tudi vse dodatne informacije, in
sicer na tel. 061/172-5651.

4. Orientacijska vrednost razpisanih vo-
zil znaša 100,000.000 SIT, in sicer skupaj
za vse točke iz razpisa.

5. Lokacija dostave: Vodovodna 93a,
Ljubljana.

6. Dobavni rok: sukcesivno v skladu s
pozivi v letu 1997 in 1998.

7. Obvezni podatki in dokumentacija v
ponudbi:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja;

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja za dejavnost,
katere predmet je javni razpis, overjena na
sodišču; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši
od  treh  mesecev  na  dan  odpiranja
ponudb;

– BON 1 in BON 2 ali BON 3; samostoj-
ni podjetniki pa davčno napoved za prete-
klo leto ter potrdilo banke o povprečnem
stanju na žiro račun za zadnje 3 mesece;

– podatki o organizaciji podjetja, številu
zaposlenih, tehnični in tehnološki opremlje-
nosti za servis in oskrbo z rezervnimi deli
ter organizacija servisne mreže;

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji;

– dokazilo oziroma informacija o nepo-
srednem sodelovanju s proizvajalci vozil iz
tujine;

– izjava, da bo ponudnik upošteval pla-
čilne pogoje, ki jih za proračunske uporab-
nike predpisuje Ministrstvo za finance;

– izjava, da bo ponudnik, pri posamez-
nih pozivih, na zahtevo naročnika, izdal ga-
rancijo za resnost ponudbe in dobro izved-
bo posla (bančna garancija, akceptni nalog
ali depozit);

– kontaktna oseba ponudnika za dajanje
pojasnil v zvezi s ponudbo;

– dokazilo oziroma izjavo o pokritosti
uvoza vozil z izvozom izdelkov slovenske
proizvodnje;

– informativne cene za ponujena vozila
s posebej prikazanim prometnim davkom in
carinskimi dejatvami;

– informativne cene za dodatno opremo,
ki mora biti posebej specificirana;

– okvirni dobavni roki za posamezne vr-
ste in tipe vozil;

– vzorec pogodbe.
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Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zgo-
raj naštetih podatkov in dokumentacije, bo-
do izločene iz nadaljnje obravnave.

8. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti:
– kvaliteta in zanesljivost vozil,
– ustreznost potrebam uporabnika,
– garancijsko in izvengarancijsko vzdr-

ževanje ter zagotavljanje rezervnih delov
na področju Slovenije,

– reference in zanesljivost dobavitelja ter
dosedanje izkušnje pri sodelovanju z naroč-
nikom,

– finančni pogoji in dobavni roki,
– dolžina in obseg garancijskih obvez-

nosti,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja doba-

vitelj.
9. Ponudbe pošljite priporočeno ali oseb-

no vročite v sprejemno pisarno na naslov
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
21. 4. 1997 do 12. ure.

10. Ovojnica s ponudbo mora biti ozna-
čena “Ne odpiraj – javni razpis, št. 308/63-96.

Na ovojnici mora biti točen naziv in na-
slov ponudnika.

11. Odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve, Visoka policijsko-varnostna šola,
Kotnikova 8, Ljubljana.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno in bodo nepravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

Upoštevane bodo le ponudbe ponudni-
kov, ki bodo dvignili originalno razpisno
dokumentacijo in katerih ponudbe bodo pri-
pravljene v skladu s specifikacijo razpisne
dokumentacije.

Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za
katere se bo v katerikoli fazi postopka ugo-
tovilo, da je ponudnik navedel neresnične
podatke.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 0044/5-308/13-97 Ob-1025

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo fotoaparatov

1. Predmet javnega razpisa je nabava fo-
toaparatov, in sicer:

I.
– ohišje FA Canon EOS 50 E – 10 ko-

sov,
– objektiv EF 28-105 – 10 kosov,
– bliskavica Canon EX 380 – 10 kosov,
– fototorbica EH-9L – 10 kosov,
oziroma ekvivalentna oprema, kompati-

bilna z EOS,
II.
– kompaktni fotoaparat z objektivom od

28 mm do 120 mm in torbico – 20 kosov.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
no točko ali za obe točki iz javnega razpisa.

Naročnik si pridržuje pravico naknadne
spremembe količin.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Trobec Borisu, na tel. št.
061/172-4230.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 2,300.000 SIT.

4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma ve-

ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb.

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

b) Ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco

Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme,
– seznam referenčnih naročnikov v Slo-

veniji.
Oprema mora imeti predpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje v RS za čas živ-
ljenjske dobe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in servis,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 1. 4. 1997 do
12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z doumentaci-
jo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/13/97 – dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena
“Ne odpiraj – javni razpis št. 308/13/97 –
ponudba”.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6.
točke tega razpisa, bodo izločene iz nadalj-
nje obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-1026

Na podlagi sklepa o kriterijih za dodeli-
tev psa vodiča slepih št. 007-1/35-4-1-95
(35. seja UO Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, z dne 13. 2. 1996), Ko-
misija za dodelitev psa vodiča slepih, ob-
javlja

razpis
za izbiro izvajalca šolanja psov vodičev

za slepe
1. S tem razpisom se išče izvajalca, ki se

poklicno ukvarja s šolanjem psov;
2. Pogoji, ki jih mora izvajalec izponje-

vati:
– vso delovno dobo psa mora skrbeti za

izpopolnjevanje, najmanj enkrat letno opra-
viti preizkus znanja psa vodiča na domu
slepega in o tem napisati poročilo;

– v času bolezenske odsotnosti slepega
mora psu vodiču, ki ga je izšolal nuditi brez-
plačno oskrbo, vendar največ do 14 dni v
tekočem letu;

– poskrbeti za tritedensko (15 delovnih
dni) osnovno usposabljanje slepega za delo
s psom, od tega en teden v domačem okolju.
Usposabljanje poteka po programu, ki ga
določi komisija;

– ob zaključku šolanja in uspešno oprav-
ljenem izpitu, izda izvajalec knjižico z os-
novnimi podatki o psu, o zdravstvenem sta-
nju ter usposabljanju;

– vsi stroški povezani z osnovnim uspo-
sabljanjem, preizkusom znanja in morebit-
na letna oskrba psa so všteti v ceni psa
vodiča.

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je
21 dni od objave v Uradnem listu RS v
zaprti kuverti z oznako: “Prijava na raz-
pis”, na naslov: Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Grohar-
jeva 2, za Komisijo za dodelitev psa vodi-
ča slepih.

4. Izvajalca bo izbrala komisija za dode-
litev psa vodiča slepih v roku 30 dni od
končanja zbiranja prijav.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
nadaljnjih 15 dneh po izbiri.

Komisija za dodelitev psa
vodiča slepih pri Zavodu za

zdravstveno zavarovanje Slovenije

Ob-1030

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Zdravstveni dom Cerknica
objavlja
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javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup, dobavo in montažo:
1. Hematološki analizator
2. Osebno vozilo
I. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica,

Cesta 4. maja 17.
II. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega

ponudnika za nakup, dobavo in montažo he-
matološkega analizatorja in osebnega vozila.

1.
a) Hematološki analizator:
– avtomatski analizator, naj ima poleg

osnovnih parametrov (levko, eri, Hb, Ht,
MCV, MCH, MCHC, trombo) še volume-
trično diferencialno krvno sliko (limfo% in
#, mono% in #, granulociti% in #), porazde-
litveni volumen eri in trombo, povprečni
volumen trombocitov ter trombokrit. Mak-
simalna kapaciteta naj bo 60 krvnih slik na
uro. Opremljen naj bo tako, da so meritve,
izračuni in izpisi kontrolirani preko poseb-
nih elektronskih plošč;

– orientacijska vrednost do 2,500.000
SIT. V ceno naj bo vključena postavitev in
šolanje kadra.

2.
b) Osebno vozilo
– 1 kom osebni avtomobil s tremi ali

petimi vrati,
– prostornina motorja do 1200 cm3,
– orientacijska vrednost do 1,300.000

SIT (z vsemi dajatvami),
– dobavni rok: največ 30 dni od podpisa

pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-

nosti,
– reference.
1. Ponudba mora vsebovati elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Ponudbi mora biti priloženo doka-
zilo za opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 90 dni.

2. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah, na naslov: Zdravstveni
dom Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica,
z oznako “Ne odpiraj” za razpisno doku-
mentacijo za nakup hematološkega analiza-
torja in osebnega avtomobila.

3. Ponudbe morajo biti poslane s pripo-
ročeno pošto ali oddane osebno. Na ovojni-
ci naj bo točen naslov ponudnika s telefon-
sko številko.

4. Rok za oddajo ponudb je 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.

5. Odpiranje ponudb bo javno ter bodo o
tem pismeno obveščeni vsi zainteresirani.

Odpiranje ponudb bo na upravi
Zdravstvenega doma Cerknica, Cesta
4. maja 17.

6. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Zdravstveni dom Cerknica

Ob-1031

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: zimsko in letno

vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: zimsko in letno vzdr-

ževanje lokalnih cest v Občini Krško.
3. Orientacijska cena: 45,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: v letu 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačil-

ni pogoji z možnostjo zamika plačil, financi-
ranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen,
rok izvedbe in reference s področja del, real-
nost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti,

– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3, ne starejše od 30 dni,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– cenik posameznih storitev oziroma po-
nudbeno ceno na enoto,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– število strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju, ki bo neposredno odgo-
voren za izvajanje del,

– spisek lastne strojne kapacitete,
– spisek morebitnih podizvajalcev z na-

vedbo njihovega deleža udeležbe,
– dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponujene vrednosti in pooblastilo
za vnovčitev.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

2. Ponudbo z oznako “vzdrževanje lo-
kalnih cest – Ne odpiraj” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti najkasneje do 14. 4.
1997, do 10. ure na Občino Krško, oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E, ob
11. uri.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku sedmih dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 7. do 8. ure, na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1032

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
za oddajo del: zimsko in letno

vzdrževanje komunalnih cest v Občini
Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: zimsko in letno vzdr-

ževanje komunalnih cest v Občini Krško.
3. Orientacijska cena: 60,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: v letu 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe in reference s po-
dročja del, realnost ponudbe, dodatne ugod-
nosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika, odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti,

– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3, ne starejše od 30 dni,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– cenik posameznih storitev oziroma po-
nudbeno ceno na enoto,

– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– število strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju, ki bo neposredno odgo-
voren za izvajanje del,

– spisek lastne strojne kapacitete,
– spisek morebitnih podizvajalcev z na-

vedbo njihovega deleža udeležbe,
– dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponujene vrednosti in pooblastilo
za vnovčitev.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

2. Ponudbo z oznako “vzdrževanje ko-
munalnih cest – Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
14. 4. 1997, do 10. ure na Občino Krško,
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E, ob 10.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku sedmih dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 7. do 8. ure, na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
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bine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje  v  15  dneh  po  odpiranju
ponudb.

Občina Krško

Ob-1033

Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Poljanska cesta 28, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94 in 28/94) objavlja

javni razpis
za tiskanje gradiv zaupne narave

1. Predmet razpisa je tiskanje gradiv
zaupne narave.

2. Obseg gradiv je 32 strani formata A4
v nakladi 41.560 izvodov.

3. Orientacijska vrednost posla je
2,500.000 SIT.

4. Predvideni rok tiska: 16. 5. do 19. 5.
1997 in 6. 6. do 8. 6. 1997.

5. Posebne zahteve: v času izvajanja na-
tisa mora biti zagotovljeno snemanje pro-
izvodne linije s kamerami (cena snemanja
ni vključena v orientacijsko vrednost po-
sla).

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in sedež ponudnika,
– kopijo zadnjih podatkov o registraciji

in obrazec BON 1, BON 2, BON 3,
– pisno zagotovilo o kvaliteti in zanes-

ljivosti ponujenih storitev,
– podatke o ceni storitev, in sicer pose-

bej ceno natisa po posameznih elementih in
posebej ceno snemanja s kamero,

– podatke o sistemu za snemanje pro-
izvodne linije,

– podatke o rokih za izvedbo posla,
– vzorec pogodbe,
– način plačila,
– seznam referenc ponudnika.
7. Podrobne podatke o razpisni doku-

mentaciji dobijo ponudniki ob predložitvi
pooblastila pri mag. Juriju Smrdelju, Po-
ljanska 28, Ljubljana, do 26. 3. 1997, vsak
dan od 8. do 9. ure na Zavodu RS za šol-
stvo, Poljanska 28, Ljubljana ali po tel.
13-33-266, interna 198.

8. Rok za oddajo ponudbe je do 14. 4.
1997 do 12. ure na naslov Zavod RS za
šolstvo, Poljanska 28, v zaprtih kuvertah z
oznako: Ne odpiraj – ponudba za tiskanje
gradiv zaupne narave.

9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1997
ob 9. uri v sobi 302/III. nadstropje na Zavo-
du RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno oziroma ne bodo pripravljene v skla-
du z zahtevami razpisa, bodo izločene kot
neveljavne.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so celovitost ponudbe, kvaliteta,
možnost za zagotovitev tajnosti podatkov,
cena in rok dobave. Najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Zavod RS za šolstvo

Št. 29/97 Ob-1034

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zupanči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za dom 5
in dom 4 študentskih domov v Mariboru

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za dobavo in montažo opre-
me nadzidane etaže študentskega doma 5 in
doma 4 v Mariboru.

2. Ponudniki dobijo vse informacije in
dvignejo razpisno dokumentacijo na Pro-
jekt MR, inženiring, d.d., tel. 062/227-161
(Manfreda) vsak dan med 8. in 12. uro.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o vplačilu 15.000 SIT na ŽR
51800-601-10612.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 20 mio SIT.

4. Predvideni rok izvedbe del je po do-
končanju GOI del, in sicer dom 5 v mesecu
juniju 1997, dom 4 v mesecu avgustu 1997.
O morebitnih odstopanjih na podlagi tehtnih
razlogov se bo naročnik pogajal z najugod-
nejšimi ponudniki pred sklenitvijo pogodb.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-
godbo v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, ali pa lahko tudi odpove sklenitev po-
godbe ne glede na vzrok.

5. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:

a) ime in naslov ponudnika,
b) dokazilo o registraciji in odločbo o

opravljanju ter matično številko,
c) ceno, najnižja ponudba ni najugodnej-

ša, cena mora vsebovati predpisani promet-
ni davek,

č) reference ponudnika zadnjih 2 let,
d) poslovna boniteta, ne starejša od 30 dni,
e) navedba in naslov kontaktne osebe,
f) opcija ponudbe,
g) rok dobave in rok izvedbe del,
h) plačilni pogoji,
i) garancijski rok.
6. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

do 11. 4. 1997 do 12. ure, na naslov: Štu-
dentski domovi Maribor, 2000 Maribor,
Gosposvetska 83, odpiranje ponudb bo v
sejni sobi v I. nadstropju ob 12.30.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Oprema”.

7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

8. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 126/97 Ob-1035

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale objavlja

javni razpis
za ugotavljanje sposobnosti za izbiro
pooblaščenih izvajalcev za izdelavo

prostorskih izvedbenih aktov
in strokovnih podlag ter presoj

za področje Občine Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa je izbira usposoblje-

nih izvajalcev za izdelavo prostorskih iz-
vedbenih aktov in strokovnih podlag ter pre-
soj za področje Občine Domžale.

3. Na razpis se lahko prijavijo projektiv-
na podjetja (gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki posamezniki) ki:

– imajo ustrezno registracijo;
– imajo zaposlenega najmanj enega de-

lavca, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščene-
ga inženirja s področja dejavnosti (dipl. inž.
arh. ali dipl. inž. kraj. arh., ali druge tehnič-
ne stroke, če ima opravljen ustrezen stro-
kovni izpit).

4. Ponudniki morajo k ponudbi predlo-
žiti:

– dokazilo o registraciji za dejavnost;
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

odgovornih projektantov;
– reference ponudnika oziroma osebne

reference odgovornega projektanta;
– dokazila o finančni boniteti ponudnika;
– dokazilo o zavarovanju pred odgovor-

nostjo ali izjavo, da je pred podpisom po-
godbe pripravljen skleniti tovrstno zavaro-
vanje;

– merila za vrednotenje storitev za izde-
lavo prostorskih izvedbenih aktov in druge
dokumentacije ter cenik urnih postavk za
posamezna strokovna opravila;

– izjavo o prenosu vseh materialnih pra-
vic na naročnika.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe;
– usposobljenost, strokovnost in referen-

ce ponudnika;
– cena storitev;
– druge morebitne ugodnosti, ki jih je ta

pripravljen nuditi naročniku.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da za

posamezne zahtevnejše prostorske akte ob-
javi poseben javni razpis.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
21. 4. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo oko-
lja, Ljubljanska 69, 1230 Domžale v zaprti
ovojnici s pripisom: “Javni razpis – Prostor-
ska dokumentacija – Ne odpiraj”.

8. Dodatne informacije za ponudnike da-
je v času uradnih ur Zoran Vitorovič, dipl.
inž. arh. na telefonu 061/713-686.

9. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997
v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska
69, I. nadstropje, konferenčna soba, ob
15. uri.

10. Izbranim izvajalcem se bo primer-
nost priznala za dobo najmanj enega leta po
opravljenem izboru.

Št. 126/97 Ob-1036

Na podlagi odredbe za izvajanje razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) Občina Domžale, Ljubljanska 89,
Domžale, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za projektiranje gledališke tehnologije
na odru in dvorani kulturnega doma

Domžale
1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,

Ljubljanska 61.
2. Predmet razpisa:
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– projektiranje gledališke tehnike na
odru in dvorani kulturnega doma Domžale.

3. Okvirna vrednost: ca. 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del takoj po podpisu pogodbe,
– končanje del v 60 koledarskih dneh po

podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpisa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje projektantskih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v tajništvu Glasbene šole Domžale, Ljub-
ljanska 61, Domžale, kjer je na ogled tudi
vsa projektna dokumentacija.

7. Oddaja ponudb:
– pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku do 7. 4. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Domžale, na Ljubljanski 89/I, 1230
Domžale z napisom “Ne odpiraj in javni
razpis, projektiranje gledališke tehnologije
– kulturni dom Domžale”,

– ponudbe je potrebno dostaviti skupno
z zahtevano dokumentacijo v eni kuverti.

8. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo opravila občin-

ska komisija za vodenje javnih natečajev
9. 4. 1997 ob 15. uri v prostorih Občine
Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba,

– o rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po oddaji ponudb.

9. Informacije in ostalo:
– v zvezi z postopkom lahko dobite in-

formacije na tel.: 061/721-419 pri ravnate-
lju Tonetu Savniku, v zvezi z tehničnim
delom pa na tel.: 061/716-542, Andrej Gi-
randon inž. gr.,

– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,

– investitor si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 126/97 Ob-1037

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca plakatiranja

na okroglih javnih stebrih na območju
Občine Domžale

1. Predmet razpisa je trženje in vzdrže-
vanje 20 okroglih reklamnih stebrov v lasti
naročnika. Izbrani izvajalec izvede tudi po-
trebne postopke za pridobitev dovoljenja za
postavitev obstoječih rekalmnih objektov.

2. Na razpis lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe – samostojni podjetniki, kate-
rih osnovna registrirana dejavnost je eko-
nomska propaganda, oglaševanje ali temu
podobna dejavnost.

3. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji oziroma doka-
pitalizaciji ter odločba o opravljanju dejav-
nosti po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah,

– dokazilo o številu zaposlenih,
– predlog nadomestila za opravljanje sto-

ritev, ki so predmet razpisa,
– reference,
– dodatne ugodnosti, predvsem za upo-

rabnike proračunskih sredstev.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo po-

godbe pridobil izključno pravico za trženje
in vzdrževanje reklamnih objektov iz 1. toč-
ke tega razpisa. Pogodba se sklepa za ob-
dobje 5 let.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujeno nadomestilo,
– kakovost ponudbe,
– strokovnost,
– reference, predvsem z območja naroč-

nika,
– ponujene dodatne ugodnosti,
– terminsko opredeljen program izvedbe

postopkov za pridobitev dovoljenja za po-
stavitev za obstoječe reklamne objekte.

6. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki s sedežem oziroma poslovnimi prostori
na območju naročnika in ki pri novih zapo-
slitvah ponudijo možnost zaposlitve obča-
nom z območja naročnika.

7. Zainteresirani ponudniki naj svojo po-
nudbo z dokazili posredujejo do 7. 4. 1997
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako: “razpis
– plakatiranje! Ne odpiraj!” na naslov: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Ljubljanska 89, Domžale.

8. Javno odpiranje bo 9. 4. 1997 ob
15. uri v konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Dodatne informacije zainteresirani
lahko dobijo na Oddelku za gospodarske
javne službe Občine Domžale, pri Kumpu
in Tonkliju, tel. 722-022 ali 713-681.

Občina Domžale

Ob-1038

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo pisarniške opreme za Urad za

delo Tolmin
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške

opreme.
2. Orientacijska vrednost opreme: 3 mio

SIT.
3. Predvideni rok dobave: april–maj

1997.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Poleg
tega morajo vsebovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– izjavo o možnostih dokupa opreme.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa do
vključno 28. 3. 1997 med 10. in 12. uro v
tajništvu Območne enote RZZ v Novi Gori-
ci, Ul. Tolminskih puntarjev 4.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– cena oziroma plačilni pogoji,
– možnost dokupa opreme,
– kvaliteta in rok dobave,
– reference ponudnika.
7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-

jo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo pisarniške opreme UD Tolmin” je po-
trebno dostaviti osebno ali po pošti v tajništvo
Območne enote RZZ, v Novi Gorici, Ul. Tol-
minskih puntarjev 4, do 10. 4. 1997 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 1997
ob 10. uri na Območni enoti RZZ, Nova
Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

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

Ob-1039

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za pripravo
investicijskega elaborata in za

opravljanje svetovalnega inženiringa pri
investicijah v RZZ

1. Predmet razpisa:
A) Izdelava investicijske dokumentacije

za pridobitev poslovnih prostorov Central-
ne službe RZZ;

B) Opravljanje svetovalnega inženiringa
pri investicijah za RZZ.

2. Orientacijska vrednost investicije: 450
mio SIT.

3. Rok izdelave investicijskega elabora-
ta: maj–junij 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro v vložišču Centralne
službe RZZ, Glinška 12. Razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki na pod-
lagi predložitve dokazila o vplačilu 10.000
SIT, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
št.: 50106-603-44712.

5. Ponudbe dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, z oznako: “Ne odpiraj
– javni razpis – svetovalni inženiring”.

6. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 1997
do 12. ure v vložišču Centralne službe RZZ,
Glinška 12, osebno ali po pošti.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1997
ob 12.30 v prostorih sejne sobe Centralne
službe RZZ, Glinška 12.

8. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih dveh letih za objekte,
katerih investicijska vrednost znaša več kot
200,000.000 SIT (navesti reference kadrov
in seznam objektov),

– ponujena cena (v ponudbi navesti za
točko A ceno v fiksnem znesku, za točko B
pa v deležu od investicije),
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– opcija ponudbe,
– finančni  podatki  (BON  1,  BON  2

ali  BON  3),  ki  ne  smejo  biti  starejši  od
30 dni,

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kadri,
– opcija,
– način plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu naj-

ugodnejši.
10. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite pri Republiškemu zavodu
za zaposlovanje, Glinška 12, Služba za splo-
šne zadeve, Mija Poglajen, tel. 125-14-41.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 37 Ob-1027

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenski
etnografski muzej objavlja

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

in receptorske službe
1. Naročnik: Slovenski etnografski mu-

zej, Prešernova 20, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvajanje storitev

fizičnega varovanja in receptorske službe
v  poslovnih  prostorih  SEM  na  Metelko-
vi 2.

Dvig razpisne dokumentacije je mogoč
do srede, 2. aprila 1997. Na ta dan ob 10. uri
je možen tudi ogled prostorov in dodatne
informacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT letno.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika,
– predlog načrta varovanja,
– ponudbeni predračun, pripravljen na

podlagi cen iz trenutno veljavnega cenika s
prometnim davkom. K predračunu naj bo
priložen trenutno veljavni uradni cenik in s
strani ponudnika podpisan predlog pogodbe,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– podpisane in potrjene razpisne pogoje
naročnika.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– cena storitve,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94),

– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
6. Z izbranim izvajalcem bo naročnik

sklenil pogodbo za dobo 12 mesecev.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 1997
do 12. ure na naslov: Slovenski etnografski
muzej, Prešernova 20, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah. Na ovojnici mora biti oz-
načeno: “Ne odpiraj – javni razpis – fizič-
no varovanje!” s točnim naslovom ponud-
nika.

9. Odpiranje ponudb bo 11. 4. 1997 ob
9. uri v Slovenskem etnografskem muzeju,
Prešernova 20, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

Slovenski etnografski muzej

Št. 40/97 Ob-1028

Občinski urad Mestne občine Ptuj, Mest-
ni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja računalniškega
materiala in pisarniškega materiala
1. Naročnik Občinski urad Mestne obči-

ne Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Občinskega urada Mestne občine
Ptuj za leto 1997.

3. Rok dobave: postopno do konca leta
1997.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša ca. 5,000.000
SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference ponudnika,
– s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1996 s strani uprave za
javne prihodke,

– dobavne roke za naročen material,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri Vreže Fran-
cu, Mestni trg 1, Ptuj, soba 14/I,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo 30
dni po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,

– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
7. Pogodba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” ponudba za dobavo potrošnega raču-
nalniškega in pisarniškega materiala.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Mestna
Občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v
10 dneh po objavi v Uradnem listu RS. Šte-
je se, da je ponudba prispela v roku, če je
prispela na naslov naročnika v roku, dolo-
čenem v prejšnjem stavku.

8. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika Mestni trg 1, soba št. 14.
Če bo dan po poteku roka iz 7. točke dela
prost dan, bo odpiranje ponudb prvi nasled-
nji delovni dna.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Vreže Fran-
cu, tel. 062/771-146 int. 702 med 8. in
9. uro.

Mestna občina Ptuj

Št. 02/08-97 Ob-1029

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za obnovo talnih cestnih obeležb v

Občini Žalec
1. Investitor: Občina Žalec, Oddelek za

okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
obnovo talnih cestnih obeležb v Občini Žalec.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, Oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
4,000.000 SIT.

5. Predvideni rok izgradnje je junij–av-
gust 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe, garancijski roki,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).

8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge,
– da v primeru nerednega dotoka sred-

stev zmanjša planirani obseg del.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
9. Ponudniki morajo dostaviti ustrezno

označene ponudbe v zaprtih kuvertah na na-
slov investitorja do 11. 4. 1997 do 12. ure.
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10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec
Oddelek za okolje, prostor in

komunalne zadeve

Ob-1040

Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija in Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., objavljata na podlagi zakona o finan-
ciranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90,
34/91, 30/92, 7/93), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izgradnjo plinovodnega omrežja

in naprav v Celju
1. Investitor: Mestna občina Celje in

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
2. Predmet razpisa:
– izgradnja plinovodnega omrežja na

Ljubečni v Celju,
– izgradnja plinovodnega omrežja na Po-

lulah v Celju.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo (povzetke iz PGD, PZI), gra-
fično situacijo, popise del s preizmerami in
dodatne razpisne pogoje dobijo ponudniki v
roku 7 dni od dneva objave javnega razpisa
med 8. in 10. uro na naslovu: Energetika
Celje, javno podjetje d.o.o., Mariborska ce-
sta 2, Celje, pri Janezu Bromšetu ali Andre-
ju Marinčku (tel. št. 063/484-955) proti
predhodnemu plačilu zneska za dvig posa-
mezne dokumentacije v višini 20.000 SIT
na žiro račun Energetika Celje, javno pod-
jetje, d.o.o., št. 50700-601-105240, pri Ag-
neciji za plačilni promet Celje.

Kompletna dokumentacija bo v času raz-
pisnega roka na vpogled na istem mestu kot
razpisna dokumentacija.

4. Orietnacijska vrednost del naročila je:
– izgradnja plinovodnega omrežja na

Ljubečni v Celju: 22,000.000 SIT,
– izgradnja plinovodnega omrežja na Po-

lulah v Celju: 50,000.000 SIT.
5. Roki  izvedbe  del:  začetek  del

12. 5. 1997, konec del (vključno z uspešno
izvedenim tehničnim pregledom), 15. 9.
1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena izvedbe del,
– plačilni pogoji, pogoji morebitnega

kredita,
– lista referenčnih objektov,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovni usposobljenosti ka-

drov ponudnika,
– garantiranje zahtevanih rokov izvedbe

del.
Ponudba mora biti izdelana po oprede-

ljenem vrstnem redu elementov navedenem
v 6. točki.

7. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce za posamezna dela s
predložitvijo dokazil o njihovi usposoblje-
nosti in njihovi registraciji za izvedbo teh
del.

Izbrani izvajalec del mora pridobiti so-
glasje investitorja za predlagane podziva-
jalce.

8. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v odredbi o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil,
navedeni v preambuli javnega razpisa.

9. Nosilec ponudbe se obvezuje, da bo v
primeru naročila na posameznih odsekih iz-
vedel dodatna gradbena dela za vzporedno
polaganje drugih komunalnih vodov pod
enakimi pogoji.

Ta dela bo prikazal v ločenem obračunu.
Dela bo zaračunaval stranki, ki jo bo sporo-
čil investitor.

10. Rok za oddajo ponudb je 31. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, to je do
21. 4. 1997 do 12. ure, na naslov: Energeti-
ka Celje, javno podjetje, d.o.o., Mariborska
2, Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudniki lahko kandidirajo za posamez-
no investicijo.

Ponudniki morajo poslati ločeni ponudbi
v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za iz-
gradnjo plinovodnega omrežja (na Ljubeč-
ni/ali na Polulah) v Celju – Ne odpiraj”.

11. Ponudnik ni dolžan oddati dela naj-
cenejšemu ponudniku. Pridržuje si tudi pra-
vico, da dela ne odda nobenemu ponudniku.

12. Odpiranje ponudb bo 23. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Celje, Ko-
munalna direkcija, - sejna soba, Prešernova
27/II, Celje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.

Št. 30100/0007/97 Ob-1041

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v

komisijah za tehnične preglede po
67. členu zakona o graditvi objektov
in v postopkih za izdajo odločb po

4. členu zakona o gospodarskih družbah
Javno pozivamo gospodarske družbe, za-

vode in samostojne podjetnike s sedežem v
Republiki Sloveniji k vložitvi vloge za uvr-
stitev svojih strokovnjakov na seznam oseb,
ki bodo sodelovale v komisijah za tehnične
preglede objektov po 67. členu zakona o
graditvi objektov (ZGO, Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96), za
katere je dovoljenje za gradnjo izdala
Upravna enota Jesenice in na seznam oseb,
ki bodo sodelovale kot izvedenci v postop-
kih za izdajo odločb po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah (ZGD, Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94 in 82/94), ki jih vodi Upravna
enota Jesenice.

1.A. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na
seznam, bodo v komisijah za tehnične pre-
glede objektov opravljali naloge, ki jih za
navedeno komisijo določa 70. člen ZGO, na
naslednjih strokovnih področjih:

a) gradbenih konstrukcij in drugih grad-
benih del,

b) strojnih inštalacij in naprav,
c) električnih in telekomunikacijskih in-

štalacij in naprav,
d) varstva pri delu,
e) varstva okolja (varstva voda, zraka,

tal in varstva pred hrupom).
1.B. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na

seznam, bodo v postopkih za izdajo odločb
po 4. členu ZGD opravljali delo izvedencev,
ki obsega: strokovni ogled poslovnih prosto-
rov, opreme in naprav ter izdelavo pisnega
izvedenskega mnenja, in sicer v postopkih za
ugotovitev izpolnjevanja pogojev za oprav-
ljanje trgovinske, gostinske, obrtnih, obrti po-
dobnih in drugih dejavnosti.

Izvedence iščemo za naslednja strokov-
na področja:

a) sanitarno – zdravstveno področje,
b) tehnično – delovno področje,
c) področje varstva pred požarom,
d) področje kmetijstva in veterine,
e) področje varstva pri delu,
f) področje varstva okolja.
2. Gospodarske družbe, zavodi in samo-

stojni podjetniki lahko vložijo vloge za uvr-
stitev na seznam le za konkretne osebe, za-
poslene v gospodarski družbi, zavodu ali
pri samostojnem podjetniku. Fizične osebe,
ki bodo prijavljene na ta poziv, morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji;

– da imajo v Republiki Sloveniji pri-
dobljen strokovni naziv diplomirani inženir
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Re-
publiki Sloveniji nostrificirano v tujini pri-
dobljeno diplomo visokošolske organizaci-
je (slednje ne velja za diplome in javne listi-
ne iz 100. f. člena ZGO) – velja za točko
1.A. - a, b in c oziroma:

– da imajo strokovno usposobljenost
po veljavnih predpisih za posamezno po-
dročje dela – velja za točko 1.A.d in e;

– da imajo najmanj višješolsko izo-
brazbo ustrezne stroke za posamezno de-
lovno področje – velja za točko 1.B. a-f;

– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO oziroma po drugih predpisih (velja za
točko 1.A.);

– da imajo najmanj tri leta delovnih iz-
kušenj na ustreznih področjih dela.

3. Vloge morajo vsebovati:
– navedbo gospodarske družbe, zavoda

ali samostojnega podjetnika in naslov prija-
vitelja, navedbo strokovnih področij, na ka-
tera se nanaša prijava ter ime in priimek
oseb, ki bodo opravljale posamezne stro-
kovne naloge;

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (izpis iz sodnega re-
gistra ali priglašena dejavnost pri Davčni
upravi Republike Slovenije in odločba o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti);

– dokazilo o usposobljenosti strokovnja-
kov (izpolnjevanje pogojev iz 2. točke) ter
navedbo referenc – seznama objektov in na-
prav, kjer so osebe, ki se prijavljajo, sodelo-
vale pri graditvi kot odgovorni projektanti,
odgovorni vodje projektov, odgovorni vod-
je del oziroma kot nadzorniki ali opisom
dosedanjih delovnih izkušenj na posamez-
nem področju;
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– cenik in plačilne pogoje,
– navedbo rokov izvedbe.
4. Vloge morajo interesenti posredovati

na Upravno enoto Jesenice, C. M Tita 78, v
roku 15 dni po objavi. Dodatne informacije
se lahko dobijo na Upravni enoti Jesenice
na tel. 064/81-040 pri naslednjih osebah:
Jaka Dakskobler ali Vanda Eniko (za teh-
nične preglede po ZGO) oziroma Mira Do-
bravec – Jalen ali Marija Šivic (za postopke
po ZGD).

5. Prijavitelji bodo o uvrstitvi na sezna-
ma oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede objektov po ZGO in v
postopkih po ZGD, obveščeni v 15 dneh po
pregledu prispelih vlog.

Upravna enota Jesenice

Ob-1042

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske
železnice objavljajo

javni razpis
za izbor kvalificiranega dobavitelja
1. Kupec: Slovenske železnice d.d. Ljub-

ljana, Kolodvorska 11, v skladu s proraču-
nom Republike Slovenije za leto 1997.

2. Predmet  razpisa:  material  za  redno
in investicijsko vzdrževanje spodnjega us-
troja.

3. Specifikacija potrebnega materiala:
Tolčenec ca. 45.000 m3

V skladu z navodilom v Uradnem listu
RS, št. 39/95 z dne 7. 7. 1995, Ob-1851 in
spremembah objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 75/96 z dne 20. 12. 1996, Ob-4011.

4. Dodatne informacije o materialu do-
bite na tel. št. 061/328-083, 061/1313-144
int. 4214 Mohar.

5. Lokacija: Omrežje SŽ.
6. Dobavni rok: subcesivno v letu 1997.
7. Ponudbe za material morajo zaradi

lažjega izbora oziroma prednosti pri odlo-
čanju o ponudniku vsebovati:

– ceno fco naloženo na specialni vagon
serije F,

– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– reference,
– poreklo blaga,
– kratek dobavni rok od odpoklica blaga,
– tehnično-tehnološko opremljenost po-

nudnika,
– ostale ugodnosti za katere ponudnik

meni, da bi pri dobavi razpisanega materia-
la pomenile prednost in jih lahko ponudi
kupcu,

– prednost bodo imeli ponudniki, kate-
rih proizvodi izdelani iz surovin, ki se pro-
izvajajo v Sloveniji.

8. Rok oddaje ponudb 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Za pravočasno
prispelo ponudbo se šteje tista, ki bo prispe-
la na naslov. do 21. 4. 1997.

9. Javno  odpiranje  ponudb  bo  dne
22. 4. 1997, ob 10. uri v poslovni stavbi
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11,
Ljubljaan.

10. Ostalo: vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Ponudbe naj bodo naslovljene na: Slo-
venske železnice d.d. Materialno poslova-

nje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana z oznako:
“Javni razpis tolčenec – Ne odpiraj!

Slovenske železnice

Št. 2.0.-863/97 Ob-1043

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice d.d.

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije in

rekonstrukcijo predora Poganek s
tirnimi napravami

1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Rekonstrukcija predora Poganek s tirni-

mi napravami:
– izdelava projektne dokumentacije

(PGD, PZI),
– pridobitev vseh potrebnih soglasij in

dovoljenj,
– rekonstrukcija predora, tirnih naprav

in spremljajočih objektov.
3. Lokacija: proga Zidani most–Ljublja-

na, med postajama Litija in Kresnice v km
538 + 300,00 do 538 + 422,35.

4. Rok izvedbe: začetek del junij 1997.
5. Orietnacijska vrednost del:

200,000.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine, v prostorih Slovenskih že-
leznic d.d. (soba 212), Ljubljana, Kolodvor-
ska 11, pri Zlatku Kumše (tel.: 13-13-144,
int. 41-98), od 26. 3. 1997 do 3. 4. 1997
med 9. in 11. uro.

Kupnina za razpisno dokumentacijo
v vrednosti 30.000 SIT mora biti nakazana
na žiro račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

7. Ogled objekta
Zainteresirani ponudniki si lahko skupaj

z naročnikom ogledajo objekt, ki je predmet
tega razpisa, dne 4. 4. 1997 bo 10. uri.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki nudijo in

imajo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše tehnične rešitve,
– boljše finančne pogoje,
– krajše ovire v železniškem prometu,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
9. Oddaja ponudb
Končni rok za oddajo ponudb je 22. 4.

1997 do 10. ure v tajništvu Slovenskih že-
leznic d.d. Infrastruktura, Ljubljana, Kolod-
vorska 11, soba 205.

10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997

ob 10.30 v prostorih Slovenskih železnic
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 (steklena
dvorana).

11. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni najkasneje v roku 30 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Slovenske železnice d.d.
infrastruktura

Št. 600 Ob-1045

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Ljubljana, Jamova 2, objavlja

javni razpis
za dobavo službenega osebnega

avtomobila
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

kulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljub-
ljana, Jamova c. 2, Ljubljana, p.p. 3422.

2. Predmet razpisa: osebni avtomobil, ka-
terega končna cena je lahko največ 18.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
godbe.

Dobavni rok takoj ali najkasneje 10 dni
po sklenitvi pogodbe. Ponujeni avtomobil
mora zadoščati tehničnim pogojem varno-
sti, imeti mora predpisane ateste, zagotov-
ljen servis in predpisano opremo.

3. Ponudba mora smiselno vsebovati po-
datke iz 12. člena citirane odredbe, pri če-
mer izpis iz registra ne sme biti starejši od
enega meseca.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– konkurenčna cena,
– garancijski roki,
– ugodna ponudba pri zamenjavi staro

za novo (avto Lada Riva letnik 1989),
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– dodatna oprema in druge ugodnosti.
5. Ponudbe, opremljene z vso potrebno

dokumentacijo, je potrebno poslati v roku
10 dni po objavi priporočeno na naslov UL,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ja-
mova c. 2, 1001 Ljubljana, p.p. 3422 z oz-
nako javni razpis – ne odpiraj (avto).

6. Odpiranje ponudb bo v četrtek 3. apri-
la 1997 ob 10. uri pri naročniku v pritličju v
dekanatu.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.

8. Dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo dopoldne pri prof. dr. Andreju Pogač-
niku na tel. 1768-500.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo

Št. 001-1-188/97 Ob-1046

Javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Predmet razpisa:
– delovna postaja Sun Ultra 2,

2 × 200 MHZ UltraSPARC procesor,
– 1 GB RAM,
– 4 GB notranji disk.
2. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-

mente:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati ceno z vključe-
nim prometnim davkom,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– garancijske roke in seznam servisov.
3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale ele-

mentov iz prejšnjega odstavka, se bodo šte-
le za nepravilno sestavljene.
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Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko, Groblje 3, 1230 Domžale do 1. aprila
1997 do 12. ure v zaprti kuverti in oprem-
ljene z opombo “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis Sun Ultra”.

5. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 10. uri. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti predstavniki ponudnikov pisna pooblasti-
la za zastopanje.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: cena, rok dobave, reference, vzdr-
ževanje, druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik (popusti ipd.).

Oddelek za zootehniko na
Biotehniški fakulteti Univerze v

Ljubljani

Št. 29/97 Ob-1048

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev na področju

varnostnih analiz
I. Naročnik: Uprava Republike Slovenije

za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.
II. Predmet razpisa:
1. Izdelava strokovne ocene Verjetnost-

ne varnostne analize NE Krško (nivo 2).
2. Izdelava strokovne ocene programa

“Medobratovalni preizkusi, rev. 2 za drugi
destletni inšpekcijski interval”.

3. Izdelava naloge “Analizator prehod-
nih stanj NEK – faza III”.

4. Izdelava naloge “Analiza težkih ne-
sreč s programskim orodjem MELCOR –
faza III”.

5. Izdelava naloge “Analiza zadrževal-
nega hrama NE Krško s programskim orod-
jem CONTAIN”.

6. Izdelava naloge “Povečanje varnosti
NE Krško v primeru izpada električnega na-
pajanja”.

III. Podrobnejši opis in obseg del je raz-
viden iz razpisne dokumentacije, ki jo zain-
teresirani lahko dvignejo po predhodni na-
javi po tel. 172-11-48 (mag. Davor Lovin-
čič) od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, vsak delovnik od 9. do 15. ure v
sobi št. 254 Uprave RS za jedrsko varnost,
Vojkova 59, Ljubljana.

IV. Ponudniki lahko dostavijo ponudbe
za eno ali več točk razpisa.

V. Orientacijska vrednost del za posa-
mezne točke znaša:

– pod 1. točko: 4,500.000 SIT,
– pod 2. točko: 1,300.000 SIT,
– pod 3. točko: 7,000.000 SIT,
– pod 4. točko: 2,500.000 SIT,
– pod 5. točko: 4,100.000 SIT,
– pod 6. točko: 1,300.000 SIT.
VI. Rok izvedbe del: 30. 10. 1997.
VII. Ponudbe morajo biti pripravljene v

slovenskem ali angleškem jeziku v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje

javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
mora vsebovati vse elemente, navedene v
razpisni dokumentaciji.

VII. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– celovitost ponudbe,
ponudbena cena (op. najcenejša ponud-

ba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– reference in pridobljena praksa na po-

dročju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,

– metodologija in tehnologija izvedbe
del,

– program zagotovitve kakovosti,
– opcija ponudbe.
IX. Ponudbe z vso ustrezno dokumenta-

cijo in oznako:
– pod 1. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-

pis za izdelavo strokovne ocene Verjetnost-
ne varnostne analize NE Krško (nivo II)”,

– pod 2. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za izdelavo strokovne ocene programa
Medobratovalni preizkusi, rev. 2 za drugi
desetletni inšpekcijski interval”,

– pod 3. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za izdelavo naloge Analizator prehodnih
stanj NEK – faza III”,

– pod 4. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za izdelavo naloge Analiza težkih ne-
sreč s programskim orodjem MELCOR –
faza III”,

– pod 5. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za izdelavo naloge Analiza zadrževalne-
ga hrama NE Krško s programskim orodjem
CONTAIN”,

– pod 6. točko: “Ne odpiraj – Javni raz-
pis za izdelavo naloge povečanje varnosti
NE Krško v primeru izpada električnega na-
pajanja”,

je potrebno dostaviti ločeno za vsako po-
nudbo v zapečateni ovojnici z navedbo toč-
nega naslova ponudnika, najkasneje do 4. 4.
1997 do 12. ure na Upravo RS za jedrsko
varnost (soba št. 254) Vojkova 59, Ljublja-
na ali morajo biti do navedenega roka po-
slane s priporočeno pošto.

X. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 4.
1997 v prostorih Uprave RS za jedrsko var-
nost, Vojkova 59, Ljubljana:

– za ponudbe pod 1. točko: ob 9. uri,
– za ponudbe pod 2. točko: ob 10. uri,
– za ponudbe pod 3. točko: ob 11. uri,
– za ponudbe pod 4. točko: ob 13. uri,
– za ponudbe pod 5. točko: ob 14. uri,
– za ponudbe pod 6. točko: ob 15. uri.
XI. Nepravilno opremljene in nepravo-

časno prispele ponudbe bo komisija zavrni-
la v postopku odpiranja ponudb.

Uprava RS za jedrsko varnost

Št. 401-6/97 Ob-1049

Republika Slovenija, Upravna enota
Cerknica, Cesta 4. maja 51, objavlja na pod-
lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Cerknica
1. Naročnik: Upravna enota Cerknica,

Cesta 4. maja 51, Cerknica.

2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov UE Cerknica v Cerknici, Cesta
4. maja 24, v izmeri 1.300m2.

3. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.
Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bodo pro-
store čistili vedno isti delavci, vsako spre-
membo pa predhodno javiti naročniku.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki ga prej-

mejo v času razpisa na Upravni enoti Cerk-
nica, Cesta 4. maja 53, pri vodji oddeleka
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve (tel. 793-313 int. 20).

Ponudba naj vsebuje ceno v SIT za m2

površine s prometnim davkom v naslednjih
variantah:

a) v ceno so vključeni stroški čiščenja,
čistilnih sredstev in potrošnega materiala,

b) v ceno so vključeni stroški čiščenja in
čistilnih sredstev.

Ogled prostorov je možen po predhod-
nem dogovoru.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-

verti z oznako “Ne odpiraj! – Ponudba za
izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih pro-
storov Upravne enote Cerknica.”

Prispeti mora do 2. 4. 1997 do 12. ure na
naslov Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 51.

7. Odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
12. uri v pritličju stavbe Upravne enote
Cerknica, Cesta 4. maja 51, Cerknica.

Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb, morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Upravna enota Cerknica

Ob-1050

Javni razpis
za izbiro izvajalca preureditve učilnice
za tekstilne strokovno teh. predmete v

objektu Srednje strojne in tekstilne šole
v Murski Soboti

1. Investitor: Srednja strojna in tekstilna
šola, Šolsko naselje 12, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: preureditev učilnice
za tekstilne strokovno tehnične predmete v
objektu Srednje strojne in tekstilne šole v
Murski Soboti.

3. Obseg in vrsta del je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije, ki jo dvignete na Sred-
nji strojni in tekstilni šoli v Murski Soboti
pri ravnatelju profesor Sukič Ludviku, tel.
069/32-640 vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

4. Orientacijska vrednost del je
2,500.000 SIT.

5. Rok pričetka del je 22. 4. 1997, rok
dokončanja del pa 23. 5. 1997.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– plačilni pogoji,
– cena,
– rok izvedbe,
– reference.
7. Ponudbe morajo biti dostavljene v za-

prti kuverti z oznako “Ponudba za preuredi-
tev učilnice – ne odpiraj”, na naslov Srednja
strojna in tekstilna šola, Šolsko naselje 12,
Murska Sobota.

8. Ponudbe je potrebno poslati najkasne-
je do 11. 4. 1997.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997
ob 12. uri v učiteljski sobi na Srednji strojni
in tekstilni šoli, Šolsko naselje 12, Murska
Sobota.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

Srednja strojna in tekstilna šola
Murska Sobota

Ob-1053

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske
železnice objavljajo

javni razpis
za izbiro dobaviteljev za dobavo
materialov potrebnih za redno

vzdrževanje železniške infrastrukture
1. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom Republike Slovenije za
leto 1997.

II. Predmet razpisa: orodje (kakovostni
razred Unior Zreče), vijaki, gradbeni, vodo-
vodni in izolacijski materiali.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
– ročno orodje za elektrikarje,
– ročno orodje za zidarje, dela v gradbe-

ništvu in poljedelska dela,
– ročno orodje za avtomehanike oziro-

ma ključavničarje,
– vijaki DIN 931/933,
– vijaki DIN 603,
– matice DIN 934,
– cement, apno, opeka, opečni izdelki,

betonski izdelki in stavbno pohištvo,
– vodovodne instalacije,
– izolacijski materiali.
Vrednost navedenih materialov se giblje

v naslednjih okvirih:
– orodje ca. 4,500.000 SIT,
– vijaki ca. 5,000.000 SIT,
– gradbeni materiali ca. 15,000.000 SIT,
– vodovodne instalacije ca. 3,500.000 SIT,
– izolacijski materiali ca. 1,500.000 SIT.
Material se dobavlja sukcesivno, naj-

manjša količina je pri orodju 1 kos, pri vija-
kih pa 100 kosov. Določena količina vija-
kov je nerjavečih. Dobava se vrši na podla-
gi posameznih naročil kupca.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) cenike materiala, z označbo enkratnih
minimalnih količin;

b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIP kupec na
območju SŽ;

c) dobavne roke:
d) veljavnost ponudbe mora biti po mož-

nosti do konca leta 1997;

e) reference dobavitelja,
f) akceptni nalog z izjavo v višini 3%

vrednosti ponudbe za resnost ponudbe.
V. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga;
b) cena blaga;
c) kratek dobavni rok in možnost dobav-

ljanja manjših enkratnih količin;
d) ugodni plačilni pogoji (60 dni ali več)

in možnosti kompenzacije;
e) celovitost ponudbe.
VI. Dodatne informacije in standarde za

navedeno blago lahko dobite po telefonu
328-083 vsak delovni dan od 9. do 10. ure
pri Srečku Moharju ali Darku Juhantu.

VII. Dobavni rok: sukcesivno v letu
1997, glede na dejanske potrebe kupca.

VIII. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov do 21. 4. 1997 do 14. ure. Javno od-
piranje ponudb bo 23. 4. 1997, ob 10. uri v
poslovnih prostorih Slovenskih železnic,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

IX. Ostalo: vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v roku 30 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice, d.d., Materialno
poslovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, z
oznako: Javni razpis orodje – Ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 18-97/81-20 Ob-1054

Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana ob-
javlja

javni razpis
za izvedbo gradbenih del za zamenjavo

visokonapetnostne opreme v objektu
RTP 220/110/35 kV Kleče

1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izvedba
gradbenih in obrtniških del za rekonstrukci-
jo stikališča 110 kV, 1. etapa, v RTP
220/110/35 kV Kleče.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 60,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je sestavlje-
na v slovenskem jeziku.

5. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Elektro -
Slovenija, d.o.o., Ljubljana:

– za tehnični del Evgen Ferjančič, na tel.
št. 065/26-811,

– za komercialni del Bernarda Oset, na
tel. št. 061/12-54-115.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v tajništvu Sek-
torja za vzdrževanje, soba št. 22 ob delovni-
kih od 8. do 14. ure ob predložitvi dokazila
o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun ELES
št. 50106-601-90093 pri Agenciji za plačil-
ni promet Ljubljana s pripisom “Razpisna
dokumentacija za izvedbo gradbenih del za
zamenjavo visokonapetnostne opreme v ob-
jektu RTP 220/110/35 kV Kleče” in sicer
7 dni po objavi v Uradnem listu RS. Ogled
objekta, na katerem se bodo dela izvajala bo
organiziran od 1. do 4. aprila 1997, in sicer
vsak dan od 8. do 12. ure.

7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-

ne in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

8. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

9. Potencialni ponudniki morajo imeti re-
ference za taka ali podobna dela na elek-
troenergetskih objektih v II. nevarnostni co-
ni (neposredna bližina naprav pod napetost-
jo 110 kV in visokega tlaka).

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janja s ponudniki v postopku analiziranja
ponudb s ciljem racionalnega gospodarje-
nja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot ugodnejši, najcenejša ponudba
ne bo veljala za najugodnejšo.

12. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 16. aprila 1997 do 10. ure v
Splošno tehnično službo Elektro - Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis za izvedbo gradbenih del za zame-
njavo visokonapetostne opreme v objektu
RTP 220/110/35 kV Kleče – ne odpiraj”.

13. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 16. aprila 1997 ob 10.30 v prostorih
Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba št. 40/IV. nadstropje
(nasproti dvigala).

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb, morajo ime-
ti pisna pooblastila za zastopanje svojih pod-
jetij.

15. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 28 Ob-1055

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis
št. SL 94-05/FL001/04-002 za nabavo

strokovne opreme za področje
strojništva in elektrotehnike za poklicne

in strokovne šole, ki so vključene v
Program Phare za preobrazbo sistema

poklicnega in strokovnega izobraževanja
v Sloveniji

Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Strojništvo:
a) krmilno regulacijski (pnevmatski, hi-

dravlični in električni) skopi ter učila – 18
kosov,

b) testirna naprava za podvozje osebnih
vozil – 2 kosa,

c) konstrukcijski (CAD) software – 1
kos.

Elektrotehnika:
d) električna in elektronska merilno-la-

boratorijska oprema – 40 kosov,
e) krmilno regulacijske naprave in učila

– 20 kosov,
f) električni stroji in naprave – 19 kosov.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete ob plačilu 20.000 SIT v tajništvu Cen-
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tra Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisani
opremi lahko zainteresirani dobijo v sredo,
2. aprila 1997 ob 10. uri, v sejni sobi na
Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo
Pri razpisu bodo upoštevane pisne po-

nudbe, ki bodo prispele do vključno srede,
16. aprila 1997 do 10. ure, na naslov: Cen-
ter Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, Razpisna
komisija – razpis SL 94-05/FL0001/04-002.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis Phare – Ne odpiraj”.

5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena po navo-

dilih, ki so dana v razpisni dokumentaciji.
Poleg prej omenjene ponudbe, morajo po-
nudniki dodatno posredovati:

a) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

b) obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapad-
lostjo do 15 dni po izteku pogodbenega
roka za dobro izvedbo posla z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v
višini 30% vrednosti kupnine z devizno
klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10% vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco. naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila strokovna komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z us-
treznim pisnim pooblastilom bo v sredo, 16.
aprila 1997 ob 10. uri, na Centru Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje, Kav-
čičeva 66, Ljubljana, v sejni sobi, III. nad-
stropje.

9. Rok izbire
Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbo-

ru ponudnika.
Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje

Št. 1900 Ob-1057

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvajanje količinske
in kakovostne kontrole kmetijsko živilske-
ga in neživilskega blaga.

3. Rok izvedbe storitev: do 31. 3. 1998.
4. Lokacija izvajanja kontrole blaga: na

mejnih prehodih oziroma v skladiščih v Re-
publiki Sloveniji.

5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

6. Pojasnila k javnemu razpisu dobijo po-
nudniki pri Janezu Bučarju, tel.
061/1683-555.

7. Okvirna vrednost izvedbe kontrol je
60 mio SIT.

8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme oziroma ime ponudnika in

točen naslov,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 45 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– spisek celotne razpoložljive opreme za

izvajanje kontrole in število te opreme,
– priloženo dokazilo, da ima vsa oprema

za izvajanje kontrole ustrezne ateste po ve-
ljavnih predpisih in da ima vsa oprema zago-
tovljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– priložena dokazila o metrološki ustrez-
nosti opreme za izvajanje kontrole,

– število zaposlenih kontrolorjev in nji-
hova lokacija (stalno bivanje) v podjetju,
izobrazbena struktura, delovne izkušnje po-
sameznega delavca na določenih delih kon-
trole (v letih), zaposlenih na celotnem po-
dročju Republike Slovenije,

– referenčno listo s področja celotne de-
javnosti kontrole živilskega in neživilskega
blaga (vrsta in obseg opravljenih del, ob-
močje delovanja), certifikat o kakovosti iz-
vedbe kontrole blaga po ISO 9002,

– seznam potrjenih in preizkušenih labo-
ratorijev, katerih se bo posluževal ponudnik,

– izjavo, da bo ponudnik nudil naročni-
ku po potrebi naročnika strokovno pomoč –
svetovanje za celotno delovno področje v
smislu kontrole blaga last Zavoda RS za
blagovne rezerve,

op.:
– v primeru, da bo ponudnik na razpisu

sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi pri-
ložiti veljavno sklenjeno pogodbo o tehnič-
nem sodelovanju s podizvajalcem – institu-
cijo ali posameznikom,

– ponudnik mora za podizvajalca (insti-
tucijo) priložiti vsa dokazila pod 8. točko
(11 postavk),

– ponudnik mora za podizvajalca (posa-
meznika) navesti stopnjo in vrsto izobrazbe
in reference (vrsta del, ki jih je opravljal).

9. Za ugotavljanje sposobnosti so odlo-
čujoče navedbe pod 8. točko.

10. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – kontrola blaga – Ne odpiraj!”, na Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba št.
1, do 22. 4. 1997, do 24. ure.

11. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 23. 4. 1997 ob 11. uri. Pri
odpiranju ponudb so lahko navzoči pred-
stavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pi-
snim pooblastilom.

12. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 1 mio SIT, na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet in
priložiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali
dokazilo o zavarovanju zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj do 31.
5. 1998.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

13. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v javnem razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna ko-
misija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo ti-
stih oseb, ki so bile pravnomočno kaznova-
ne za prekršek iz 22. člena zakona o blagov-
nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do Zavoda
dalj kot 30 dni.

14. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 30. 4. 1997 do 16. ure.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje do 30. 4. 1997 do 16. ure.

Št. 1900 Ob-1058

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvajanje ukrepov
zaščite blaga pred živalskimi in rastlinskimi
škodljivci.

3. Rok izvedbe storitev: do 31. 3. 1998.
4. Lokacija izvajanja ukrepov zaščite

blaga: v skladiščih v Republiki Sloveniji.
5. Vrsta skladišč v katerih se bo izvajala

zaščita blaga: podna betonska skladišča, be-
tonske silosne celice, kovinske silosne celice.

6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

7. Pojasnila k javnemu razpisu dobijo po-
nudniki pri Janezu Bučarju, tel.
061/1683-555.

8. Okvirna vrednost izvajanja ukrepov
zaščite blaga je 25 mio SIT.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1194 Št. 16 – 21. III. 1997

9. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme oziroma ime ponudnika in

točen naslov,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 45 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– spisek celotne razpoložljive opreme za

izvajanje kontrole in število te opreme,
– priloženo dokazilo, da ima vsa oprema

za izvajanje kontrole ustrezne ateste po ve-
ljavnih predpisih in da ima vsa oprema za-
gotovljeno servisiranje v Republiki Slove-
niji,

– število zaposlenih v podjetju, njihova
lokacija (stalno bivanje), izobrazbena struk-
tura, delovne izkušnje posameznega delav-
ca na določenih delih zaščite blaga pred
živalskimi in rastlinskimi škodljivci (v
letih), zaposlenih na celotnem področju Re-
publike Slovenije,

– referenčno listo s področja celotne de-
javnosti zaščite blaga pred živalskimi in
rastlinskimi škodljivci (vrsta in obseg oprav-
ljenih del, območje delovanja),

– seznam potrjenih in preizkušenih la-
boratorijev, katerih se bo posluževal ponud-
nik,

– dovoljenje za uvoz specifičnih dezin-
sekcijskih sredstev (Phostoksin, K-Obiol,
idr.),

– kopijo obratnega dovoljenja,
– kratek pismen prikaz z naštetjem ke-

mijskih dezinsekcijskih sredstev za zaščito
pšenice:

a) ki so po mednarodnih standardih čim-
bolj prijazna človeku in okolju,

b) katera od teh uporablja ponudnik ali
in kje jih je uporabljal v letu 1996,

– izjavo, da bo ponudnik nudil naročni-
ku po potrebi naročnika strokovno pomoč –
svetovanje za celotno delovno področje v
smislu zaščite blaga last Zavoda RS za bla-
govne rezerve pred živalskimi in rastlinski-
mi škodljivci,

op.:
– v primeru, da bo ponudnik na razpisu

sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi pri-
ložiti veljavno sklenjeno pogodbo o tehnič-
nem sodelovanju s podizvajalcem – institu-
cijo ali posameznikom,

– ponudnik mora za podizvajalca (insti-
tucijo) priložiti vsa dokazila pod 9. točko
(12 postavk),

– ponudnik mora za podizvajalca (posa-
meznika) navesti stopnjo in vrsto izobrazbe
in reference (vrsta del, ki jih je opravljal).

10. Za ugotavljanje sposobnosti so odlu-
čujoče navedbe pod 9. točko.

11. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – zaščita blaga – Ne odpiraj!”, na Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba št. 1, do
22. 4. 1997, do 24. ure.

12. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 23. 4. 1997 ob 12. uri. Pri
odpiranju ponudb so lahko navzoči pred-
stavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pi-
snim pooblastilom.

13. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 1 mio SIT, na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet in
priložiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali

dokazilo o zavarovanju zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj do 31. 5.
1998.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

14. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v javnem razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna ko-
misija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo ti-
stih oseb, ki so bile pravnomočno kaznova-
ne za prekršek iz 22. člena zakona o blagov-
nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do Zavoda
dalj kot 30 dni.

15. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 30. 4. 1997 do 16. ure.

16. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje do 30. 4. 1997 do 16. ure.

Št. 1900 Ob-1059

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
skladiščenje in obnavljanje živilskih in

neživilskih proizvodov
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: skladiščenje in obnav-
ljanje živilskih in neživilskih proizvodov.

3. Razpisana količina: v okviru možno-
sti obnavljanja (okvirno enomesečna proda-
ja ali proizvodnja) oziroma po dogovoru.

4. Čas skladiščenja: za nedoločen čas, z
odpovednim rokom najmanj 1 leto.

5. Lokacija skladiščenja: razni kraji v
Republiki Sloveniji pri grosistih ali proi-
zvajalcih.

6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

7. Ponudba mora o svoji ponudbi navesti
naslednje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– potrjen izpisek iz sodnega registra, ki

ne sme biti starejši od 45 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– reference o dosedaj opravljenih poslih

pri skladiščenju in obnavljanju blaga,
– ponujeno ceno v SIT z vključenim pro-

metnim davkom,
a) količina in vrsta blaga, ki jo je pri-

pravljen ponudnik skladiščiti,
b) cena skladiščenja za 1 m2 mesečno za

razpisano vrsto blaga,
c) cena prevzema za 1 kg za razpisano

vrsto blaga,
d) cena odpreme za 1 kg za razpisano

vrsto blaga,
e) rok plačila,
f) čas skladiščenja,
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku,

– veljavnost ponudbe do vključno 30. 4.
1997 do 16. ure.

Blago se skladišči le pod pogojem, da ga
skladiščnik tudi pravočasno obnavlja.

8. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisanih pogojev bodo kot nepopolne iz-
ločene.

9. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Franju Lesjaku, tel. 061/16-83-555.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, plačilni pogoji, reference in
posebne ugodnosti.

11. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – skladiščenje in obnavljanje – Ne odpi-
raj!”, na Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, so-
ba št. 1, dne 15. 4. 1997, do 9. ure.

12. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 15. 4. 1997 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

13. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse bistvene pogoje, določene v razpi-
su.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le vseh bistvenih zahtev razpisanih pogo-
jev, bo razpisna komisija izločila kot neve-
ljavne.

Naročnik bo izločil iz razpisnega postop-
ka ponudbo tistih oseb, ki so bile pravno-
močno kaznovane za prekršek iz 22. člena
zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95) ali ki imajo neizpolnjene obveznosti
do Zavoda dalj kot 30 dni.

14. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 30. 4. 1997 do 16. ure.

15. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do 30. 4. 1997
do 16. ure.

16. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere nobenega po-
nudnika za skladiščenje in obnavljanje ži-
vilskih in neživilskih proizvodov.

Ob-1060

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

prevoz blaga
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: prevoz blaga.
3. Količina blaga: okoli 70.000 ton.
4. Rok izvedbe storitev: do 31. 3. 1998.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumenta-
cijo.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT, od dneva obja-
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ve javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
28. 3. 1997 do 14. ure, na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106, v tajništvu soba
št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji do-
bijo ponudniki pri Franju Lesjaku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost prevozov je 90 mio
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilnimi pogoji, reference
in posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – prevoz blaga – Ne odpiraj!”, na Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba št. 1,
dne 23. 4. 1997, do 10. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 23. 4. 1997 ob 10.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 9 mio SIT, na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet in
priložiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali
dokazilo o zavarovanju zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj 31. 5.
1997.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitvi varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev vseh razpisnih pogojev, bo razpi-
sna komisija izločila kot neveljavne. Naroč-
nik bo izločil iz razpisnega postopka po-
nudbo tistih oseb, ki so bile pravnomočno
kaznovane za prekršek iz 22. člena zakona
o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95)
ali ki imajo neizpolnjene obveznosti do Za-
voda dalj kot 30 dni.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 30. 4. 1997 do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje do 30. 4. 1997 do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
pogodbe v treh dneh po objavi najugodnej-
šega ponudnika, nima pravice do vračila
varščine oziroma bo razpisovalec vnovčil
bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-1061

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz

sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Jesenice v letu 1997

1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Predmet razpisa:
a) Ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma drež-
nikov, čiščenje cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkope koritnic in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah.

b) Strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah.

c) Zimska vzdrževalna dela za sezono
1997/98.

Pri tej postavki gre za označevanje gozd-
nih cest, pluženje in posipanje.

Za vsa dela pod točko a, b in c bo izbran
en ponudnik.

3. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, Odsek
za gozdne prometnice in tehnologijo pri An-
dreju Klinarju, dipl. inž. in sicer v roku, ki
je predviden za oddajo ponudb.

Ob dvigu razpisne dokumetnacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 1.000 SIT na žiro račun Občine
Jesenice, številka 51530-630-50155 – sklic
na številko 780001.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,500.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (sredstva iz državnega proraču-
na, pristojbine).

Izbran izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Zaključek del je v letu 1997. Dela se

izvajajo po kvartalnih operativnih planih.
6. Plačilni pogoji v skladu z zakonom o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96).

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– obrazec BON-1, BON-2,
– zahtevane reference,
– cenik razpisanih del po enotah mere,
– skupno vrednost razpisanih del,
– seznam lastne mehanizacije,
– osnutek pogodbe,

– ostale ugodnosti.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti oš-

tevilčena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– cene razpisanih del po enotah mere,

skupna vrednost razpisanih del,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen in druge

ugodnosti.
9. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

sne dokumetnacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Jesenice – Komunalna direkcija, Tiotva
78, 4270 Jesenice.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpriaj – Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Jesenice”.

Na kuverti mora biti ime in naslov poši-
ljatelja.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 1. 4. 1997 do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Jesenice
Zavod za gozdove Slovenije

Organizacijska enota Bled

Ob-1062

Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova horizontalne

prometne signalizacije – talnih označb v
Občini Jesenice

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Predmet razpisa: obnova horizontalne

prometne signalizacije – talnih označb v Ob-
čini Jesenice.

3. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del: maj 1997,
končanje september 1997.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– potrebne obrazce BON 1, BON 2, ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– osnutek pogodbe.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– ponujena cena razpisanih del,
– garancijska izjava za opravljeno delo.
3. Ponudbo z oznako “Horizontalna sig-

nalizacija – Ne odpiraj!”, je potrebno dosavi-
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ti v zapečateni ovojnici, z navedbo naslova
in imena pošiljatelja najkasneje do 1. 4. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Jesenice, Ko-
munalna direkcija, Titova 78, 4270 Jesenice.

4. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v roku, ki je predviden za oddajo po-
nudb po objavi v Uradnem listu RS, vsak dan
med 8. in 10. uro v prostorih Komunalne
direkcije Občine Jesenice, soba št. 35, kjer
boste dobili tudi vse dodatne informacije.

5. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 2.000 SIT na žiro račun
Občine Jesenice številka: 51530-630-50155
– sklic na številko 780001.

O času odpiranja ponudb bodo ponudni-
ki obveščeni pisno.

6. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Občina Jesenice

Ob-1063

Javni razpis
za gradnjo krajevnih kabelskih omrežij

(KKO) in razvodnih omrežij (RNO)
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo:
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana,

Kare 9, (Celovška, Šišenska, Vodnikova),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana

Kare 10, (Litostrojska, Goriška, Celovška),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana Ka-

re 17, (Gosposvetska, Dunajska, Tivolska),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana

Kare 5, (Glince, Dolnice, Kamna Gorica),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana

Kare 21, (Grablovčeva, Masarykova, Res-
ljeva),

– kabelskega omrežja KKO Ljubljana
Kare 44, (Zelena jama),

– kabelskega omrežja KKO in RNO Pol-
hov Gradec,

– kabelskega omrežja KKO in RNO Ma-
li Lipoglav skupaj z optičnim kablom Gro-
suplje–Mali Lipoglav.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 24. do vključno 28. marca
1997 v službi za investicijsko tehnične za-
deve Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Ci-
galetova 10. Ljubljana pri Vojku Škulju,
dipl. inž. soba 218, tel. 130-20-91, med 9. in
12. uro. Na istem mestu lahko dobijo tudi
natančnejše informacije v zvezi z razpisom.

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

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posa-

meznih predmetih razpisa:
KKO Kare 9–40 mio SIT, KKO Kare

10–70 mio SIT, KKO Kare 17–35 mio SIT,
KKO Kare 5–24 mio SIT, KKO Kare 21–
140 mio SIT, KKO Kare 44–50 mio SIT,
KKO in RNO Polhov Gradec – 180 mio
SIT, KKO in RNO Mali Lipoglav z optič-
nim kablom Grosuplje–Mali Lipoglav – 75
mio SIT.

5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja

del so po posameznih predmetih razpisa na-
slednji:

– KKO Ljubljana Kare 9 – 1. 6. – 30. 8.
1997,

– KKO Ljubljana Kare 10 – 1. 7. –
30. 10. 1997,

– KKO Ljubljana Kare 17 – 1. 7. – 30. 9.
1997,

– KKO Ljubljana Kare 5 – 15. 5. – 15. 8.
1997,

– KKO Ljubljana Kare 21 – 1. 7. – 1. 12.
1997,

– KKO Ljubljana Kare 44 – 1. 7. –
15. 10. 1997,

– KKO in RNO Polhov Gradec 1. 7. –
20. 11. 1997,

– KKO in RNO Mali Lipoglav 15. 5. –
1. 9. 1997.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za po-
laganje in spajanje kablov.

Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajal-
ci, ki so pripravljeni prevzeti samo gradbe-
na dela po popisih razpisanih objektov in so
registrirani za opravljanje tovrstnih del, ima-
jo ustrezne strokovne kadre, opremo in do-
voljenja za izvajanje del ter izpolnjujejo po-
goje, navedene v 51. členu zakona o gradi-
tvi objektov.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako, da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določajo interna navodila investitorja o po-
gojih in postopkih za oddajanje del izvajal-
cem, ki so priložena razpisni dokumenta-
ciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

8. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo proti potrdilu o plačilu
25.000 SIT za vsak objekt posebej. Vplačilo
se izvrši na žiro račun št.: 50100-849-87150.
Na razpis se lahko prijavijo samo ponudni-
ki, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo
pri investitorju.

9. Rok za oddajo ponudb je 24. april
1997 do 13. ure na sedežu investitorja.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije p.o., PE Ljub-
ljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid ali
oddajte osebno v pisarni vložišča PE Ljub-
ljana, Stegne 19, soba 4B-18.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh iz-
vodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo 25. aprila 1997
v sejni sobi št. 415/IV nadstr. poslovne stav-
be Cigaletova 10, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije p.o.
PE Ljubljana

Št. 464-06-117/97 Ob-1065

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1.
člena uredbe o začasnem financiranju po-
treb iz proračuna Republike Slovenije v pr-
vem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96)
in na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov

pravnih storitev v postopkih
denacionalizacije in komasacije

1. Predmet razpisa je izdelava osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije in komasacije po
opravljenem posvetovanju s pooblaščenim
delavcem naročnika. Mesečno je treba izde-
lati najmanj 10 osnutkov odločb, za kar zna-
ša plačilo 200.000 SIT. Ta vrednost se bo za
vsak več narejen osnutek odločbe sorazmer-
no povečala.

2. Predvidena vrednost del v prvem pol-
letju leta 1997 je največ 8,000.000 SIT, v
drugem polletju leta 1997 pa v skladu s
proračunom Republike Slovenije za leto
1997.

3. Merila za izbiro ponudbe so:
– končana pravna fakulteta in opravljen

pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področ-

ju denacionalizacije in komasacije.
4. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– fotokopijo diplome pravne fakultete in

spričevala o opravljenem pravosodnem iz-
pitu,

– reference.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumen-

tacijo in oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis – denacionalizacija in komasa-
cija” je treba oddati v zaprtih kuvertah na
naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33.

Ponudbe morajo na gornji naslov prispe-
ti do vključno 17. 4. 1997. Ponudbe bo po
preteku roka odprla komisija za odpiranje
in ocenjevanje ponudb. Nepopolnih in pre-
pozno oddanih vlog oziroma ponudb komi-
sija ne bo obravnavala in jih bo ponudni-
kom vrnila.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Parmova 33, dne 21. 4. 1997,
ob 13. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju,
trakt VI. Pri odpiranju ponudb so lahko nav-
zoči le ponudniki ali njihovi pooblaščeni
predstavniki.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v pet-
najstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Parmova 33, tel. 061/323-643, int 296.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Ob-1066

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
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mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba obnove mosta čez

Savo in magistralno cesto pred
predorom Karavanke

Orientacijska vrednost del znaša
55,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/II, in
sicer od 26. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Aleš Berkopec, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izved-
ba obmove mosta čez Savo in magistralno
cesto pred predorom Karavanke”.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 213-1997 Ob-977

Na podlagi 39. člena statuta družbe in
2. odstavka 283. člena ZGD sklicujeva

skupščino družbe
pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper,

d.d.,
ki bo v četrtek dne 24. 4. 1997 ob 12.30

na sedežu družbe, v Kopru, Ul. 15. maja št.
12.

Predlagava naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničarjev

oziroma njihovih zastopnikov in ugotovitev
sklepčnosti.

4. Obravnava revizijskega poročila za
1996. leto, mnenje nadzornega sveta k let-
nemu poročilu za 1996. leto in sprejem let-
nega poročila za 1996. leto.

5. Sprejem informacije o planu za 1997.
leto.

6. Obravnava predloga delitve dobička,
mnenje nadzornega sveta k predlogu delitve
dobička za 1996. leto in sprejem delitve
dobička.

7. Imenovanje revizorja za 1997. leto.
8. Sprejem dopolnitve statuta družbe in

potrditev čistopisa statuta z vnešenimi spre-
membami.

9. Razrešitev člana nadzornega sveta za-
radi odstopa in izvolitev novega člana nad-
zornega sveta po predlogu nadzornega sveta.

10. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni

red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:

predsednik, dva preštevalca glasov, zapi-
snikar in notar.

K 3. točki: sprejme se poročilo prešte-
valcev glasov.

K 4. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo k računovodskim izkazom za 1996. leto
in letno poročilo za 1996. leto.

K 5. točki: sprejme se informacija o pla-
nu poslovanja za 1997. leto.

K 6. točki: čisti dobiček za 1996. leto v
znesku 12,109.726 SIT in nerazporejeni do-
biček iz preteklih let v znesku 7,494.311
SIT, revalorizacija nerazporejenega dobič-
ka iz preteklih let 2,691.073 SIT se deli po
predlogu uprave in soglasju nadzornega sve-
ta.

K 7. točki: za revizorja za 1997. leto se
določi revizorska hiša AB-REV, družba za
revidiranje d.o.o.

K 8. točki: sprejme se sklep o dopolnitvi
statuta družbe in potrditev čistopisa statuta
z vnešenimi spremembami po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

K 9. točki: razreši se člana nadzornega
sveta Gliha Franca zaradi odstopa.

Za člana nadzornega sveta se izvoli Ždra-
lič Žarka iz Kopra, Rozmanova ulica št. 12.

Sklepa pod 7. in 9. točko dnevnega reda
predlaga nadzorni svet, ostale sklepe dnev-
nega reda pa uprava in nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala.

Če ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem
sklicu, bo ponovno zasedanje na istem kraju
čez eno uro, kjer se bo odločalo ne glede na
število prisotnih delničarjev.

Materiali k dnevnemu redu skupščine in
predlog sprememb in dopolnitev statuta s
predlogom čistopisa statuta so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
obrazložitvijo vložijo v roku 1 tedna od ob-
jave sklica skupščine priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe.

Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh, Koper, d.d.

predsednik uprave
predsednik nadzornega sveta

Št. 154 Ob-1007

Na podlagi določila 22. člena statuta del-
niške družbe Marina Portorož, turistično
podjetje, d.d., uprava in nadzorni svet del-
niške družbe sklicujeta

2. sejo skupščine
delniške  družbe  Marina  Porotorož,

d.d.,

ki bo v petek, dne 25. 4. 1997, ob 11. uri
v prostorih Avditorija, Senčna pot 10, Por-
torož.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov, imenovanje notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, določi se preštevalce glasov in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem sprememb in

dopolnitev statuta delniške družbe Marina
Portorož, turistično podjetje, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Mari-
na Portorož, turistična družba, d.d.

5. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju delniške družbe v letu 1996, s pred-
logom vlaganj v letu 1997, mnenja nadzor-
nega sveta in revizorja in predloga delitve
dobička poslovnega leta 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju delniške družbe v letu 1996.

Sprejme se mnenje nadzornega sveta del-
niške družbe o poročilu o poslovanju del-
niške družbe v letu 1996 ter revizijsko po-
ročilo revizijske hiše Rodl, Start & Partner,
d.o.o.

Sprejme se predlagana delitev čistega do-
bička za leto 1996.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje revizijsko hišo Start-Revizijska
hiša, d.o.o.

Opomba: predlagatelja vseh usklajenih
predlogov sta uprava in nadzorni svet.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za 25. aprila 1997 s pričetkom ob
11. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za dne 25. aprila 1997 ob 12. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 10. ure, to je
eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine. Gla-
sovnice se bodo delile udeleženim delničar-
jem, zastopnikom ali pooblaščencem do pri-
četka seje skupščine pod spodaj navedenimi
pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine:
skupščine 2. seje skupščine delniške družbe
Marina Portorož, turistično podjetje, d.d. se
lahko udeležijo vsi delničarji, v korist kate-
rih delnice delniške družbe so vknjižene na
račun vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinški depotni družbi (KDD), zakoniti za-
stopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooglastilom ob predložitvi dokazov o
zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženc: delničar, za-
stopnik delničarja –  prevne osebe ali poob-
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laščenec enega ali več delničarjev) vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno
prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če prispe na sedež družbe naj-
manj 3 dni pred dnem skupščine, pri čemer
se šteje dan zasedanja v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
in naslov zastopnika ali pooblaščenca. Če
se daje pooblastilo za mladoletnega delni-
čarja, mora pooblastilo izpolniti in podpi-
sati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V pri-
meru skrbništva je to skrbnik ob predloži-
tvi privolitve pristojnega Centra za social-
no delo.

Gradiva: gradiva in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda ter pred-
log sprememb in dopolnitev statuta so na
vpogled na sedežu družbe v Portorožu, Ce-
sta solinarjev 8, v času od 24. 3. 1997 dalje
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Marina Portorož
turistično podjetje, d.d.

uprava družbe

Št. 26 Ob-978

Na podlagi 8.3. točke statuta družbe Tr-
govsko in servisno remontno podjetje Avto
Celje, d.d. Celje, Ljubljanska c. 11, začasna
uprava sklicuje

1. redno skupščino
Avto Celje Trgovsko in servisno
remontno podjetje, d.d. Celje,

Ljubljanska c. 11,
ki bo dne 25. aprila 1997 ob 9. uri, v

dvorani Celjanka – Celjski sejem Golovec,
v Celju, Dečkova c. 1.

Vabimo delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se skupšči-
ne udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov:
– predsednika skupščine,
– dva preštevalca glasov,
– tri člane verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, 2 preštevalca glasov, 3 člane ve-
rifikacijske komisije.

Imenuje se notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine družbe.
3. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-

časne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja.

4. Poslovno poročilo za leto 1995 na pod-
lagi mnenja začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejeme se revidirano
poslovno poročilo za leto 1995.

5. Predlog delitve dobička za leto 1993,
1994, 1995 na podlagi mnenja začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log začasne uprave o delitvi dobička na pod-
lagi mnenja začasnega nadzornega sveta.

6. Ustanovi se sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic.

7. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta ter izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši za-
časen nadzorni svet ter izvoli člane nad-
zornega sveta družbe.

8. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta in predsednika NS.

Predlog sklepa: določi se sejnina:
– za člane nadzornega sveta,
– za predsednika nadzornega sveta.
Izplača se v tolarski protivrednosti po

srednjem tečaju Banke Slovenije, za ude-
ležbo na seji.

9. Imenovanje revizorske hiše za leto 1996.
Predlog sklepa: za leto 1996 se imenuje

revizorska hiša Plus Revizija d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Avto Celje d.d.
Celje, Ljubljanska c. 11, vsak dan od 10. do
12. ure v kadrovsko splošnem sektorju druž-
be. Vsak delničar prejme tudi po pošti po-
vabilo z dokumentacijo.

Na skupšini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v kadrovsko splošni
sektor uprave Avto Celje, d.d. Celje, Ljub-
ljanska c. 11.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine
prijavijo svojo udeležbo za skupščino ozi-
roma dostavijo pooblastilo v kadrovsko
splošni sektor družbe, zaradi priprave gla-
sovnic in priprave prostora za skupščino.

Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.

Glasovalno pravico uresničujejo vse na-
vedene imenske delnice (A, B, D, G).

V vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležen-
cev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo

odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 10. uri, ne glede na število delnic
prisotnega delničarja.

Avto Celje d.d.
začasna uprava

Št. 647 Ob-1024

Uprava in predsednik nadzornega sveta
družbe Pionir gradbena operativa Krško,
d.d., na podlagi 16. člena statuta družbe skli-
cuje

2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 22. 4. 1997 ob 12. uri

na sedežu družbe Cesta krških žrtev 134c v
Krškem ter predlaga naslednji dnevni red in
sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda  skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, namestnik in dva preštevalca gla-
sov.

3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be po predlogu uprave.
4. Sprememba števila delnic glede na ob-

stoječi kapital.
Predlog sklepa: 150 delnic se nadomesti

s 4.383 delnicami z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Zamenjava se opravi po stanju v
delniški knjigi na dan 22. 4. 1997, in sicer
za eno delnico pridobi upravičenec 29 del-
nic. Delničarjem se izdajo potrdila o last-
ništvu delnic.

5. Sprememba določbe statuta družbe in
sprejem čistopisa družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-
tuta družbe.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-
zornega sveta družbe.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta družbe.

8. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta po predloženem pred-
logu.

9. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996

se imenuje predlagana revizorska hiša.
10. Pobude in mnenja delničarjev.
Skupščine se v skladu z 22. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki upravi do-
stavijo izjavo o udeležbi na skupščini naj-
kasneje 15 dni pred skupščino ter so tedaj
vpisani v delniško knjigo. Prečiščeno bese-
dilo statuta in gradivo za skupščino (besedi-
lo sklepov in obrazložitve) so na voljo na
sedežu družbe 15 dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delni-
čarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 15% kapitala.

Pionir, gradbena operativa Krško, d.d.,
direktor družbe

Št. 425/2 Ob-1047

Na podlagi določila 7.3. točke statuta
delniške družbe TEOL, Kemična industrija
d.d. Ljubljana, sklicuje

1. sejo skupščine družbe
TEOL, Kemična industrija d.d.,

Ljubljana,
ki bo v petek, 25. 4. 1997 ob 14. uri v

veliki sejni dvorani v I. nadstropju Mestne
občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska
ul. 1.

Predlog dnevnega reda 1. seje skupšči-
ne:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: začasna uprava otvori
skupščino, ugotovi se, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da skupščina lah-
ko zaseda.
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2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine, in sicer predsednik skupščine,
notar in preštevalec glasov po predlogu za-
časne uprave.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine

družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine družbe v skladu s predlo-
gom.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v skladu s pred-
logom.

6. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja z ugotovitvami in
vplačili delnic ter stroških lastninske preo-
brazbe podjetja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

7. Razporeditev dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: sprejme se razporeditev

dobička iz preteklih let v skladu s predlo-
gom.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta, in sicer dva člana iz vrst delni-
čarjev in en član iz vrst delavcev družbe po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v skladu s predlo-
gom.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo del-

ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila

za zastopanje na skupščini je potrebno de-
ponirati v kadrovski službi družbe Tovar-
niška 48 vsaj tri dni pred sejo skupščine
družbe. Vsak delničar ali njegov pooblašče-
nec naj prijavi svojo udeležbo na skupščini
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki, to je vključno do 22. 4.
1997.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo zaradi administrativnih opravil, ki so po-
trebna pred skupščino, odprta 30 minut pred
pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob 14.
uri, tako da bo omogočen točen pričetek
skupščine. Zamudniki ne bodo mogli glaso-
vati.

Popolno gradivo za 1. sejo skupščine
družbe je delničarjem na vpogled v kadrov-
ski službi družbe Ljubljana, Tovarniška 48,
in sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine od 11. do 13. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevne-
ga reda pisno sporočijo v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine začasni upravi druž-
be ter ji tako omogočijo pravočasno pripra-
vo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova

seja skupščine z istim dnevnim redom dne
9. 5. 1997 ob isti uri. Seja bo sklepčna za
odločanje ne glede na višino zastopanega
kapitala.

TEOL Kemična industrija d.d.,
Ljubljana

začasna uprava družbe

Ob-1052

Na podlagi 30. člena statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska ce-
sta 34, direktor družbe vabi delničarje na

3. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,

ki bo dne 21. 4. 1997 ob 12. uri v klub-
skih prostorih družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli po pred-

logu predsednika skupščine, verifikacijsko
komisijo in notarja v vlogi zapisnikarja.

3. Obravnava in sprejem dopolnitve sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
dopolnitev statuta in določi čistopis statuta.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996 in predloga delitve dobička
za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996 in potrdi predlagane delitve
dobička za leto 1996.

5. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
plan poslovanja za leto 1997.

6. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano revizijsko družbo za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 1997.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki v sed-
mih dneh od dneva objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poob-
laščenci oziroma zastopaniki se morajo pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.

Skupščina veljavno odloča, če je na
skupščini zastopanega vsaj 15% osnovnega
kapitala.

Če skupščina ne bo sklepčna bo ponov-
no zasedanje skupščine dne 22. 4. 1997 ob
12. uri v istem prostoru in z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Hotel Slon d.d.
direktor

Št. 32/97 Ob-1056

Na podlagi 20. člena statuta družbe Pri-
morski tisk d.d. sklicujeta direktor in nad-
zorni svet družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe Primorski tisk d.d.,

Muzejski trg 7, Koper,

ki bo v soboto dne 26. 4. 1997 ob 16. uri
v Grosističnem prodajnem centru, Ulica 15.
maja 19a – Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe, izvolitev predsednika skupščine, tri
preštevalce glasov, določitev zapisnikarja
in notarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
1.1. Za predsednika se izvoli Rajko Ko-

nobelj.
1.2. Za preštevalce glasov Mira Bence-

tič, Ksenija Palik in Nilva Turk.
1.3. Za zapisnikarja Ester Eler in
1.4. Za notarko Nevenko Kovačič.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
2.1. Predlogi sklepov: skupščina ugoto-

vi sklepčnost.
3. Sprejem letnega poročila uprave o po-

slovanju v letu 1995, z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizorske hiše RFR-Ernst and
Young.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina potrdi letno poročilo uprave za
leto 1995 z revizijskim poročilom.

4. Sprejem sanacijskega plana.
Predlog sklepa: sprejme se sanacijski

plan.
5. Sprejem pravilnika organizacije trgo-

vanja z delnicami na internem trgu.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

pravilnik.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini prijavijo do začetka
skupščine. Zaradi evidentiranja udeležen-
cev in sestave seznama, prosimo da se ude-
leženci prijavijo eno uro pred začetkom
skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne 26. 4. 1997 ob 17. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem družbe v tajništvu Pri-
morskega tiska d.d. Koper, Muzejski trg 7,
Koper od 24. 3. 1997 do skupščine v delov-
nem času od 8. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da v enem tednu po
objavi tega sklica pismeno predložijo nas-
protne ali dopolnilne predloge v tajništvo
oziroma na sedež družbe.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Vsaka delnica daje delničarjem
en glas, Glasovanje je osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku. Sklepe sprejemajo
delničarji z navadno večino glasov.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejme udeleženec ob
prihodu na skupščino, kolikor se udeleženi
na skupščini ne odločijo soglasno za glaso-
vanje z dvigom rok pri posamezni točki
dnevnega reda.

Primorski tisk d.d. Koper
uprava družbe

Št. 56/97 Ob-1064

Uprava Volksbank-Ljudske banke d.d.
na podlagi 16. in 17. člena statuta Volks-
bank-Ljudske banke d.d. sklicuje

11. redno skupščino
Volksbank-Ljudske banke d.d.,
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ki bo v ponedeljek, 21. aprila 1997, ob
14. uri v hotelu Austrotel (VI. nadstropje),
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke potrdi

dnevni red, objavljen v sklicu 11. redne
skupščine in izvoli delovna telesa v skladu s
poslovnikom skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: skupščina banke sklad-

no s statutom banke in poslovnikom skupšči-
ne ugotavlja sklepčnost skupščine.

3. Potrditev zapisnika 10. redne skupšči-
ne banke.

Predlog sklepa: skupščina banke potrdi
zapisnik 10. redne skupščine Volks-
bank-Ljudske banke d.d. z 21. 6. 1996.

4. Poročilo o opravljeni reviziji banke za
leto 1996

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me revizijsko poročilo za leto 1996.

5. Poročilo nadzornega sveta Volks-
bank-Ljudske banke d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me poročilo nadzornega sveta Ljudske ban-
ke d.d.

6. Letno poročilo poslovanja Volks-
bank-Ljudske banke d.d. za poslovno leto
1996.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me predlagano letno poročilo o poslovanju
Volksbank-Ljudske banke d.d. za leto 1996,
ki postane kot priloga sestavni del tega
sklepa.

7. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina banke sprej-

me predlog uprave banke, da se v celoti
ustvarjeni dobiček nameni za pokrivanje iz-
gube iz preteklih let.

8. Ugotovitev neto dolžnikov banke.
Predlog sklepa: ugotovijo se neto

dolžniki banke, poročilo o tem postane ses-
tavni del tega sklepa.

9. Načela poslovne politike Volks-
bank-Ljudske banke d.d. za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina banke spreje-
ma načela poslovne politike Volks-
bank-Ljudske banke d.d. za leto 1997. Pred-
log postane sestavni del tega sklepa.

10. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina banke imenu-
je za finančnega revizorja za leto 1997, re-
vizijsko hišo K.P.M.G. d.o.o. Slovenija.

11. Izdaja vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izdaji

četrte emisije navadnih obveznic v skup-
nem znesku 15 mio DEM tolarske proti-
vrednosti na dan izdaje, z vsebino kot je
navedena v predlogu sklepa, ki je sestavni
del tega sklepa.

Delničarji bodo na 11. redni skupščini
Volksbank-Ljudske banke d.d. odločali o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine Volksbank-Ljudske banke
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Do glasovanja so upravičeni delničarji,
imetniki navadnih delnic, ki so bili vpisani
v delniško knjigo na dan 15. 4. 1997 in
ostanejo vpisani do konca skupščine.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, pred-

ložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.

Gradiva za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu Volksbank-Ljudske banke d.d. Mikloši-
čeva 30, Ljubljana, vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure.

Volksbank-Ljudske banke d.d.
uprava

Razne objave

Št. 902-3/96 Ob-974

Na podlagi 12. člena zakona o Prešerno-
vi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) Upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja

vabilo za predlaganje kandidatov
za Prešernovo nagrado in nagrado

Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom traj-
no obogatili slovensko kulturno zakladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko prej-
mejo ustvarjalci za pomembne umetniške do-
sežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zad-
njih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo
obogatitev slovenske kulturne zakladnice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Prešernov sklad lahko podeli vsako leto
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za nagradi lahko predlaga-
jo posamezniki ali pravne osebe.

3. Prijava s predlogom za nagrado mora
vsebovati:

– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma živ-

ljenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,

– tehno utemeljitev predloga.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo

sprejemal prijave s predlogi za nagradi do
10. novembra 1997 na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Prešernov sklad, Ljubljana, Can-
karjeva 5.

Prijave, ki bodo prišle po tem roku, bodo
obravnavane v postopku za podelitev na-
grad v letu 1999.

Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad

Št. 04-110/97 Ob-992

Ustanova Slovenska znanstvena fundaci-
ja, Štefanova 15, Ljubljana, v skladu s pravil-
nikom o dodeljevanju štipendij ustanove Slo-
venske znanstvene fundacije in pravilnikom
o dodeljevanju štipendij in drugih oblik de-
narnih pomoči ministrstva za znanost in teh-
nologijo (Ur. l. RS, št. 73/94) objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za znanstveno
in strokovno izpopolnjevanje v tujini

Na razpis se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije in Slovenci brez slo-
venskega državljanstva (zamejski Slovenci
ter slovenski izseljenci), ki izpolnjujejo na-
vedene pogoje in soglašajo z merili za obli-
kovanje prednostne liste prijaviteljev. Za na-
vedene štipendije ne morejo kandidirati mla-
di raziskovalci, ki jih financira Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije.

Izpopolnjevanje naj bi praviloma pote-
kalo od oktobra 1997 dalje v skladu z dogo-
vorom med štipendistom in organizatorjem
izpopolnjevanja.

1. Štipendije za podoktorsko znanstveno
izpopolnjevanje v tujini

Prijavijo se lahko kandidati, ki imajo
doktorat znanosti in praviloma niso starejši
od 35 let. Od zagovora doktorske disertaci-
je praviloma ne smejo preteči več kot tri
leta.

Prijavitelji predložijo program podoktor-
skega znanstvenega izpopolnjevanja, ki ga
potrdita tuji mentor in predstojnik organiza-
cije, kjer bo potekalo izpopolnjevanje, z na-
vedbo o trajanju izpopolnjevanja, priporo-
čilo univerzitetnega profesorja ustrezne
stroke ter mnenje nacionalnega koordina-
torja ustreznega področja. Izpopolnjevanje
lahko traja od pol meseca do 12 mesecev.

Če so prijavitelji v rednem delovnem raz-
merju, predložijo soglasje delodajalca k pro-
gramu izpopolnjevanja. Prav tako predloži-
jo izjavo delodajalca o zagotovitvi denarnih
sredstev za del štipendije. Pri izpopolnjeva-
nju, ki bo trajalo do štiri mesece, mora delo-
dajalec zagotoviti 30 odstotkov celotne šti-
pendije, pri izpopolnjevanju, daljšem od šti-
rih mesecev, pa 20 odstotkov sredstev ce-
lotne štipendije.

Če prijavitelji niso v rednem delovnem
razmerju, si morajo zagotoviti dodatna sred-
stva domačega oziroma tujega štipenditor-
ja, in sicer 30 odstotkov celotne štipendije
za izpopolnjevanje, ki bo trajalo do štiri
mesece, oziroma 20 odstotkov celotne šti-
pendije za izpopolnjevanje, ki bo trajalo dlje
kakor štiri mesece.

Prijavitelji predložijo tudi izjavo, s kate-
ro se zavezujejo, da bodo po končanem po-
doktorskem izpopolnjevanju v tujini nada-
ljevali z znanstvenim in raziskovalnim de-
lom v Republiki Sloveniji.

Prijavitelji podajo biografijo z bibliogra-
fijo. Bibliografija mora vsebovati znanstve-
na dela, objavljena v zadnjih treh letih v
mednarodnih revijah. Znanstvena dela
(članke) lahko nadomestijo patenti, pode-
ljeni v razvitih državah sveta.

Za podoktorsko znanstveno izpopolnje-
vanje v tujini, za katerega bo prijavitelj pre-
jemal tujo štipendijo, se lahko dodelijo de-
narna sredstva za potne stroške ali dopolnil-
no štipendijo v primerih, ko nastopi tuji šti-
penditor z nižjo štipendijo, kot jo določi
znanstveni svet SZF.

2. Štipendije za znanstveno izpopolnje-
vanje v tujini

Prijavijo se lahko kandidati, ki so spe-
cialisti akademske stopnje ali magistri zna-
nosti in praviloma niso starejši od 33 let ter
v zadnjih dveh letih niso dobili za isti na-
men štipendije za več kot tri mesece.

Prijavitelji predložijo program znanstve-
nega izpopolnjevanja, ki ga potrdita tuji
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mentor in predstojnik organizacije, kjer bo
potekalo izpopolnjevanje, z navedbo o tra-
janju izpopolnjevanja, priporočilo univerzi-
tetnega profesorja ustrezne stroke ter mne-
nje nacionalnega koordinatorja ustreznega
področja. Izpopolnjevanje lahko traja od pol
meseca do 6 mesecev.

Prijavitelji predložijo soglasje delodajal-
ca k programu izpopolnjevanja. Prav tako
predložijo izjavo delodajalca o zagotovitvi
denarnih sredstev za del štipendije. Pri iz-
popolnjevanju, ki bo trajalo do štiri mesece,
mora delodajalec zagotoviti 30 odstotkov
celotne štipendije, pri izpopolnjevanju, dalj-
šem od štirih mesecev, pa 20 odstotkov sred-
stev celotne štipendije.

Prijavitelji predložijo tudi izjavo, s kate-
ro se zavezujejo, da bodo po končanem
znanstvenem izpopolnjevanju v tujini nada-
ljevali z znanstvenim in raziskovalnim de-
lom v Republiki Sloveniji.

Prijavitelji podajo biografijo z bibliogra-
fijo. Bibliografija mora vsebovati znanstve-
na dela, objavljena v zadnjih treh letih v
mednarodnih revijah. Znanstvena dela
(članke) lahko nadomestijo patenti, pode-
ljeni v razvitih državah sveta.

Za znanstveno izpopolnjevanje v tujini,
za katerega bo prijavitelj prejemal tujo šti-
pendijo, se lahko dodelijo sredstva za potne
stroške ali dopolnilno štipendijo v primerih,
ko nastopi tuji štipenditor z nižjo štipendijo,
kot jo določi znanstveni svet SZF.

3. Štipendije za strokovno izpopolnjeva-
nje v tujini

Prijavijo se lahko kandidati, ki imajo vi-
sokošolsko diplomo in praviloma niso sta-
rejši od 40 let.

Prijavitelji predložijo program strokov-
nega izpopolnjevanja, ki ga potrdita tuji
mentor in predstojnik organizacije, kjer bo
potekalo izpopolnjevanje, z navedbo o tra-
janju izpopolnjevanja, priporočilo univerzi-
tetnega profesorja ustrezne stroke ter mne-
nje nacionalnega koordinatorja ustreznega
področja. Izpopolnjevanje lahko traja od pol
meseca do 6 mesecev.

Prijavitelji predložijo soglasje delodajal-
ca k programu izpopolnjevanja. Prav tako
predložijo izjavo delodajalca o zagotovitvi
denarnih sredstev za del štipendije. Pri iz-
popolnjevanju, ki bo trajalo do štiri mesece,
mora delodajalec zagotoviti 50 odstotkov
celotne štipendije, pri izpopolnjevanju, dalj-
šem od štirih mesecev, pa 30 odstotkov sred-
stev celotne štipendije.

Prijavitelji predložijo tudi izjavo, s kate-
ro se zavezujejo, da bodo po končanem stro-
kovnem izpopolnjevanju v tujini nadaljeva-
li s strokovnim delom v Republiki Slove-
niji.

Prijavitelji podajo biografijo z bibliogra-
fijo.

Za strokovno izpopolnjevanje v tujini,
za katerega bo prijavitelj prejemal tujo šti-
pendijo, se lahko dodelijo sredstva za potne
stroške ali dopolnilno štipendijo v primerih,
ko nastopi tuji štipenditor z nižjo štipendijo,
kot jo določi znanstveni svet SZF.

Ne glede na vrsto štipendije morajo pri-
javitelji predložiti prijavo, ki vsebuje:

– izpolnjen prijavni obrazec,
– program izpopolnjevanja, ki ga potrdi-

ta tuji mentor in predstojnik organizacije,
kjer bo potekalo izpopolnjevanje,

– priporočilo univerzitetnega profesorja
ustrezne stroke in mnenje nacionalnega
koordinatorja o programu izpopolnjevanja,

– soglasje delodajalca k programu izpo-
polnjevanja ter izjavo delodajalca oziroma so-
štipenditorja o zagotovitvi denarnih sredstev,

– biografijo in bibliografijo,
– potrdilo o državljanstvu oziroma izja-

vo prijavitelja, da je zamejski Slovenec ali
slovenski izseljenec.

Komisije, ki jih bo imenoval Znanstveni
svet ustanove SZF, bodo pri oceni prijav
smiselno upoštevale naslednja merila:

– bibliografijo in citiranost,
– tehtnost priporočil oziroma mnenj,
– izbiro področja izpopolnjevanja, ki je

prednostno glede na razvoj znanstvenih po-
dročij in disciplin in potrebe po oživljanju
ter pomlajevanju raziskovalcev v tem delu
znanstvene skupnosti,

– uresničljivost zastavljenih ciljev izpo-
polnjevanja in vpliv na nadaljnji poklicni
razvoj in možnosti uveljavljanja v znanstve-
ni skupnosti,

– priložnost vzpostavitve trajnih infor-
macijsko-komunikacijskih povezav s tujimi
raziskovalci in raziskovalnimi skupinami.

Prijave sprejema ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno doku-
mentacijo. Obrazci za prijavo z navodili so
na voljo na sedežu ustanove.

Dodatne informacije dobite osebno ali
po telefonu 061/126-35-90 pri Almiri Bre-
mec vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijave, ki ne bodo v skladu z zah-
tevanimi pogoji in navodili, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.

Razpis traja do 23. 5. 1997.
Znanstveni svet ustanove

Slovenske znanstvene fundacije

Št. 02/96 Ob-991

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana ponov-
no objavlja

proste radiodifuzne kanale za TV
difuzne postaje na oddajnih –točkah:

– Šmarata – K 40,
– Puštal – K 46,
– Lubnik – K 51.
Prednost pri dodelitvi prostega kanala

ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– nacionalni RTV program ali lokalni ne-
komercialni RTV program,

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju,

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku,

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe,
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju,
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnost o utemeljenosti pokrivanja območ-
ja z novim RTV programom,

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-
sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa,

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev,

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije,

– trajanje (obseg) programa,
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodifu-
zijo RS v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (radiodifuznega ka-
nala, moči, ipd.), pokličite Upravo RS za
telekomunikacije, tel. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo
Republika Slovenija

Št. 02/96 Ob-1044

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za teleko-
munikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana ob-
javlja

proste radiodifuzne kanale za TV
difuzne postaje na oddajnih točkah:
– Podljubelj 1 – K – 25,
– Podljubelj 2 – K 55,
– Podljubelj 3 – K 46.
Prednost pri dodelitvi prostega kanala

ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:

– nacionalni RTV program ali lokalni ne-
komercialni RTV program;

– program, ki pomeni vsebinsko dopol-
nitev že obstoječega RTV programa na do-
ločenem območju;

– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku;

– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval

tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na do-

ločenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja ob-
močja z novim RTV programom;

– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti), tehnično in kadrov-
sko usposobljenost za produkcijo in oddaja-
nje programa;

– število potencialnih gledalcev in po-
slušalcev;

– dosedanje izkušnje prosilca na področ-
ju radiodifuzije;

– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo ra-

diodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, Ljubljana, v 30 dneh
od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodi-
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fuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za pri-
javo.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj (radiodifuznega ka-
nala, moči, ipd.), pokličite Upravo RS za
telekomunikacije, tel. št. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo

Ob-1051

Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu pravilnika o podeljevanju na-
grad Slovenskega arheološkega društva za
izjemne dosežke na področju arheologije v
Sloveniji

razpis
za predlaganje kandidatov za nagrado,
priznanji, častno in zaslužno članstvo

Slovenskega arheološkega društva
Nagrado Slovenskega arheološkega

društva podeljujemo posamezniku za živ-
ljenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.

Priznanji Slovenskega arheološkega
društva podeljujejmo posamezniku ali sku-
pini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konzervatorske do-
sežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje ar-
heoloških spomenikov v turistično ponudbo
in večanje ugleda slovenske arheologije do-
ma in v tujini.

Častno članstvo podeljujemo posamez-
niku za izjemne prispevke pri razvoju, priz-
nanju in ugledu slovenske arheologije doma
in v tujini.

Zaslužno članstvo podeljujemo posa-
mezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s
svojim delom, pomočjo, darovanjem in so-
delovanjem s posamezniki ali inštitucijami
s področja arheologije pripomogla k bolj-
šemu delovanju, razvoju, priznanju in ug-
ledu slovenske arheologije doma in v tu-
jini.

Predlog za podelitev nagrad, priznanj,
častnega in zaslužnega članstva mora vse-
bovati poleg podatkov o kandidatu tudi ute-
meljitev z dokazili. Kandidirajo lahko vse
prireditve in dogodki do konca leta 1996.

Za nagrado in priznanji lahko kandidira-
jo slovenski državljani, za častno in zasluž-
no članstvo pa tudi tujci.

Kandidate predlagajo posamezniki in
strokovne organizacije, ki delujejo na po-
dročju arheologije v Republiki Sloveniji ali
tujini najpozneje do 4. 4. 1997 na naslov:
Slovensko arheološko društvo, Pokrajinski
muzej Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje –
s pripisom: Nagrade SAD.

Slovensko arheološko društvo
Pokrajinski muzej Celje

Št. 3/97 Ob-993

Silan, d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe Euro-
tehna, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, kot
prodajalca

javno dražbo
za prodajo nepremičnine: poslovni pro-

stori v Ljubljani, Dunajska 21, ki se nahaja-
jo v 10 nadstropju poslovne stavbe v izmeri
300,78 m2.

Zemljiškoknjižni podatki: nepremičnini
pripada; parcela št. 2130/2 (dvorišče 55 m2),
parcela št. 2127 (stavbišče 771 m2), parcela
št. 2128 (dvorišče 1609 m2) in parcela
2130/3 (stavbišče 73 m2), v skupni izmeri
2.448 m2, vse vpisano v z.k.v. št. 950, k.o.
Bežigrad.

Izklicna cena za navedeno nepremičnino
je 2.100 DEM/m2, plačljivo v SIT po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Navedena nepremičnina je zasedena z
najemnikom. Kupec prevzame najemno
pogodbo ter poravna vse investicijske
stroške obnove prostorov, ki jih je imel in
ima sedanji najemnik in ki znašajo ca.
42.000 DEM.

Dražitelj mora najkasneje dva dni pred
dražbo položiti varščino v višini 10% iz-
klicne cene, in sicer pri notarki Nadi Ku-
mar, Trdinova 7, Ljubljana. Potrdilo o vpla-
čani varščini morajo dražitelji predložiti
dražbeni komisiji pred pričetkom dražbe.

Javna dražba bo 7. 4. 1997 ob 9. uri v
prostorih podjetja Silan, d.o.o., na naslovu
Dalmatinova 10, Ljubljana, v 1. nadstropju.

Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o državljans-
tvu RS ali njegovo overjeno fotokopijo.

Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 delovnih dneh po končani dražbi v
nominalnem znesku brez obresti. Kupopro-
dajno pogodbo mora uspešni dražitelj skle-
niti s prodajalcem v 10 dneh po končani
javni dražbi. Ostanek kupnine se plača kot
sledi:

– 40% v 10 delovnih dneh od pridobitve
soglasja javnega pravobranilca,

– 50% v 60 dneh od podpisa kupopro-
dajne pogodbe oziroma ne kasneje kot 10
dni po overitvi pogodbe v primeru, da je
datum overitve kasnejši od 60 dni od podpi-
sa pogodbe.

Prodajna pogodba pridobi polno pravno
veljavo z dnem pridobitve soglasja pristoj-
nega javnega pravobranilstva in Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo.

Prometni davek plača prodajalec, vse os-
tale stroške v zvezi s prenosom lastništva pa
kupec.

Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno kupljeno. Kupoprodajna pogodba pri-
dobi polno pravno veljavo z dnem pridobi-
tve soglasja pristojnega javnega pravobra-
nilstva.

Za vse informacije in dogovore o ogledu
nepremičnine se lahko interesenti obrnejo
na podjetje Silan, d.o.o., Dalmatinova 10,
Ljubljana, tel. 061/133-31-38, faks
061/133-62-15.

Silan, d.o.o.

Št. 462-40/96 Ob-1010

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 8. in 9. člena
zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l.
SRS, št. 19/76 in 42/84) ter sklepa Občin-
skega sveta občine Grosuplje z dne 25. 9.
1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nepremičnine na
območju predvidenega Zazidalnega načrta
Turistično oskrbovalnega centra II pri Mo-
telu Grosuplje, in sicer v k.o. Grosuplje-na-
selje:

– parc. št. 171/4, v izmeri 3455 m2,
– parc. št. 177/1, 2, 3 in 4, vse v izmeri

3062 m2,
– parc. št. 178, v izmeri 530 m2,

– parc. št. 179/1, 2 in 3, vse v izmeri
1197 m2,

– parc. št. 180/1 in 2, vse v izmeri 295
m2,

– parc. št. 182/2 in 3, vse v izmeri 472
m2,

– parc. št. 213/1, 3, 5, 6 in 7, vse v izmeri
1059 m2,

– parc. št. 214/1, 2 in 3, vse v izmeri
1231 m2 in

– parc. št. 217/2 in 3, vse v izmeri 74 m2.
vse v skupni izmeri: 11.380 m2.
2. Izklicna cena vseh nepremičnin je

59,588.775,40 SIT.
3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272 s pripisom za dražbo, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in
v istem roku oddati pismeno ponudbo v za-
pečateni kuverti z oznako “za javno dražbo
– TOC”.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni draž-
bi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino vrnili v treh dneh po dražbi
brez obresti.

Kupec mora plačati davek na promet ne-
premičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.

4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se

bo izklicna cena povečevala za 1%.
Dražitelji so seznanjeni, da je predviden

Zazidalni načrt v bližini avtoceste, vsled
česar bo moral uspeli dražitelj pridobiti še
soglasje oziroma koncesijo od DARS-a.

Kolikor bi kateri od dražiteljev v teku
razpisnega postopka pridobil soglasje ozi-
roma koncesijo ima ob enaki ponujeni ceni
prednostno pravico.

Izbrani dražitelj se z nakupom nepre-
mičnin zavezuje, da bo v roku tri mesece po
sklenitvi pogodbe naročil in sofinanciral
predvideni Zazidalni načrt “TOC II”, in si-
cer v deležu ca. 3,000.000 SIT.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda nepremičnin nobenemu dražitelju.
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V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino
v treh dneh po javni dražbi brez obresti.

Prodajalec si v primeru odprodaje ne-
premičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo dveh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

5. Javna dražba bo v torek 8. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Občine Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje – sejna soba (I. nad-
stropje).

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 061/761-211.

Po predhodni najavi je mogoč tudi ogled
nepremičnin.

Občina Grosuplje

Št. 41-1/97 Ob-1011

Center za socialno delo Celje na podlagi
sklepa sveta zavoda z dne 7. 3. 1997 ob-
javlja

javno dražbo
za prodajo osebnega avtomobila

Podatki o vozilu: vrsta: osebni avtomo-
bil; znamka: Zastava; tip: jugo 45 Koral;
številka šasije: VX 1145A0000960368; šte-
vilka motorja: 100GLO64300179; letnik:
1990.

Izklicna cena: 120.000 SIT.
Javna dražba bo dne 8. 4. 1997 ob 9. uri

v prostorih Centra za socialno delo Celje,
Gregorčičeva 6, soba št. 20 v II. nadstropju.

Na javni družbi lahko sodelujejo vse fi-
zične ali pravne osebe, ki do začetka dražbe
na žiro račun Centra za socialno delo Celje,
št. 50700-603-30330, sklicna št. 00-1634,
vplačajo varščino v višini 10% izklicne ce-
ne in pred dražbo predložijo dokazilo o pla-
čani varščini. Varščino bomo uspešnemu
dražitelju vračunali v kupnino, drugim dra-
žiteljem pa brezobrestno vrnili v 3 dneh po
končani dražbi. Uspešni dražitelj mora ku-
poprodajno pogodbo skleniti v 7 dneh po
končani javni dražbi, kupnino pa v celoti
poravnati takoj ob sklenitvi pogodbe.

Osebni avtomobil je naprodaj po siste-
mu “videno-kupljeno”. Prenos lastninske
pravice na kupca se opravi po plačilu celot-
ne kupnine. Prometni davek plača kupec,
stroške prepisa lastninske pravice, stroške
sestave pogodbe in ostale stroške, povezane
s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pa pla-
ča prodajalec.

Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 063/484-160.

Center za socialno delo Celje

Št. 8/97 Ob-1008

Veletrgovina Vema export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
57. izredne seje Upravnega odbora z dne
14. 3. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5 vl. št. 675,
k.o. Razvanje, in sicer:

A. poslovno-trgovski – skladiščni pro-
stori v pritličju skupne površine do
7.912,33 m2, z možnostjo nakupa manjših
kvadratur po dogovoru oziroma na osnovi
etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B. poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-

ri v skupni površini do 6.448,12 m2, z mož-
nostjo nakupa manjših kvadratur po dogo-
voru oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
C. poslovno skladiščni prostori v kleti

poslovne stavbe v skupni površini do 404,30
m2.

Pričakovana cena je 700 DEM/m2.
D. pisarna v I. nadstropju površine 63,56

m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
E. pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje,
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje, v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb.
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”. Priložiti je potrebno tu-
di potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
navedene izklicne cene za posamezno ne-
premičnino. Varščino je potrebno poravnati
na žiro račun podjetja Vetrans, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška c. 65, št. 51800-601-57481,
odprt pri Agenciji za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, podružnica Maribor
ali na kakšen drug nevtralni žiro račun po
predhodnem dogovoru s prodajalcem nepre-
mičnin. Varščino je potrebno vplačati naj-
kasneje do zaključka zbiranja ponudb s pri-
pisom “varščina”. Varščina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 15. 4.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu Republike slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o vplačilu varš-
čine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import, d.d., Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 17. 4. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C, D, E) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalce
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-
likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo po delih oziroma dva ali več kupcev en
etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo

izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnne prodajamo po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača us-
pešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import, d.d., Maribor

Ob-994

Fructal živilska industrija, d.d., Aj-
dovščina, preklicuje žig pravokotne oblike
velikosti 4,5 cm × 2 cm z vsebino: FRUC-
TAL, Živilska industrija, d.d. 2, Ajdovščina
– Tovarniška 7, Tovarna Alko Ljubljana.

Ob-975

Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Postojna, preklicuje police z ozna-
kami:

1. PL-STA-1 (01.97) od št. 2889051 do
št. 2889100, 2. Obr. 1-AO-01 od št. 8872064
do št. 8872066 in št. 8872068, 3. PL-Živ-1
(01.97) od št. 0009587 do št. 0009590, 4.
Obr. 1-Žitik od št. 0200027 do št. 0200030,
5. Obr. 1-NZ od št. 0022939 do št. 0022942,
od št. 0026045 do št. 0026050, 6. 1-AVTO
št. 1317918, 7. Obr. Z-3 od št. 1165128 do
št. 1165150.

Ob-976

Jeklotehna Avtohiša RC, d.o.o., Belo-
kranjska 12, Maribor, preklicuje uradno po-
trdilo o carinjenju za vozilo Renault express
kombi 1.2 št. šasije:
VF1G40AM515891860, št. motorja:
A042984, proizv. številka: U001002, ki se
je izgubilo dne 10. 3. 1997.

Avto Holcman d. o. o., Ptujska 40, Mari-
bor, preklicuje potrdilo o ustreznosti vozila,
št. A 0216060 za vozilo SEAT IBIZA 1. 4
SE, št. šasije VSSZZZ6KZVRO16995.
s-16091

Cobra Company Ljubljana, Šihova 24,
Ljubljana, preklicuje osebno delovno dovo-
ljenje, št. 0424452794. s-16149

Klub študentov FDV, Kardeljeva ploščad
5, Ljubljana, preklicuje štampiljko, premera
30 mm ter vsebuje podobo dveh moških, ki
se pogovarjata, v spodnjem delu pa je ob
robu v polkrožni obliki napis KLUB ŠTU-
DENTOV FDV. g-16116

Rozman Helena Marija, Aškerčeva cesta
18, Ljubljana, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 27-0248/94 z dnem 1. 5. 1997.
s-16261
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Albreht Peter, Ul. Pohorskega bataljona
27, Zgornja Polskava, preklicuje priglasi-
tveni list, opravilna št. 50-1005/95. m-329

Arandjus Marijo, Papirniški trg 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 80831. s-16250

Brezovec Ana, Krožna c. 12, Koper, pot-
ni list št. AA 352286. p-16265

Cafuta Aleš, Vidovdanska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 936027, izdala UE Ljublja-
na 22. 4. 1993. s-16070

Caserman Branko, Ahacljeva 9, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0210/94. m-387

Ceglar Cirila, Velika Loka 55, Grosup-
lje, potni list št. AA 992033. s-16105

Figek Zvonko, Vrhole 22, Slovenske Ko-
njice, priglasitveni list, opravilna št.
50-0818/94. m-337

Fras Kamil, Zg. Selnica 31 d, Selnica ob
Dravi, potni list št. AA 240799. m-466

Gajšt Vlado, Sp. Dobrenje 45, Pesnica
pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna št.
5577761. m-282

Gartnar Slavko, Podlonk 17, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 149601. s-16131

Godec Niko, Javornik 49, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 352192. g-16134

Godec Valerija, Javornik 49, Ravne na
Koroškem, potni list št. BA 188939. g-16133

Golob Miran, Ul. 8. februarja 81, Mi-
klavž na Dravskem pol. priglasitveni list,
opravilna št. 064-2148/94. m-314

Hasanbegovič Goran, Bratov Učakar 28,
Ljubljana, potni list št. BA 206143. s-16052

Hip Robert, Čečovje 53, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 280937. g-16132

Hojnik Anton, Zadobrova 66, Celje, pot-
ni list št. AA 945207. p-16287

Ibrahimović Elmedin, Papirniški trg 20,
Ljubljana, potni list št. AA 605577. s-16252

Jamšek Stanislava, Manče 5, Vipava,
potni list št. AA 722086. g-16137

Janžekovič Marjeta, Borovci 64, Dorna-
va, potni list št. AA 853280. g-16236

Jančar Andreja, Lipovci 129, Beltinci,
potni list št. AA 278706. p-16279

Jarc Stanislav, Poljubinj 4 D, Tolmin,
potni list št. AA 161951. p-16278

Jeger Damijan, Kovaška cesta 13, Lo-
vrenc na Pohorju, priglasitveni list, opravil-
na št. 068-0536/95. m-313

Jekl Sonja, Goriška ulica 1, Celje, potni
list št. BA 420392. p-16180

Kavčič Ljudmila, Gorenjesavska cesta
58, Kranj, potni list št. AA 924462. s-16226

Klemenčič Valerija, Gradiška 183, Pe-
snica, potni list št. AA 498179. m-485

Kocbek Borut, Sladki vrh 5 č, Sladki
vrh, potni list št. BA 354133. m-304

Kocbek Katja, Sladki vrh 5 č, Sladki vrh,
potni list št. AA 323490. m-305

Kocbek Vida, Sladki vrh 5 č, Sladki vrh,
potni list št. BA 76600. m-303

Kocmur Majda, Slovenska 17, Ljublja-
na, potni list št. AA 761679. s-16229

Kolenc Anton, Podraga 27, Ajdovščina,
potni list št. AA 380875. p-16179

Kopač Aleš, Tavčarjeva ulica 8, Žiri, pot-
ni list št. BA 545486. s-16244

Koritnik Petra, Črtomirova 24, Ljublja-
na, potni list AA 114677. s-17042

Kos Roman, Milčinskega ulica 8, Celje,
potni list št. BA 524810. p-16266

Kralj Darko, Ul. obnove 4, Maribor,
štampiljko okrogle oblike z napisom KRALJ
d. o. o. proizvodno storitveno in prodajno
podjetje Maribor 2000, Ul. obnove 4, Tel.
(062) 511-180. m-279

Kump Branko, Vaška cesta 16, Uršna
sela 8323, potni list št. BA 145658. p-17001

Lepej Katarina, Cesta bratov Kanclerjev
28, Slovenska Bistrica, potni list št. AA
868044. p-16177

Lesjak Alenka, Tabor-Miklavž 12, Ža-
lec, potni list št. AA 0545151. p-16257

Lešnik Nevenka, Polički vrh 9, Jarenina,
potni list št. BA 446832. m-443

Lozar Gorazd, Prušnikova 20, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3970/95.
m-459

Lukin Darinka, Seča 67, Portorož, potni
list št. AA 507050. g-16237

Mavri Bojana, Mostaniška c. 60, Cerk-
no, preklic potnega lista št. AA 949148,
izdala UE Idrija 10. 6. 1993, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 13/97. s-16063

Mizić Omer, Kropa 3 B, Kropa, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 55/96.
p-16267

Možina Irma, Srednje Bitnje 33 A, Kranj,
potni list št. BA 174414. s-16211

Novak Saša, Vodnikova 207, Ljubljana,
potni list št. BA 67126. s-16289

Oblak Stanislav, Glavni trg 8, Cerkno,
potni list št. BA 119481. p-16182

Pihler Slavko, Poljska ul. 10, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-0117/93. m-306

Pirc Marija, Celarčeva 18, Ljubljana,
potni list št. AA 170492. s-16254

Piuca Adelina, Koštaboba 66, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 89176.
p-16264

Pozderec Dušica, Podgorska ul. 2, Ko-
čevje, potni list št. BA 95407, izdala UE
Kočevje 2. 7. 1993. s-16076

Preis Bojan, Žaucerjeva ulica 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 44490. s-16197

Przybyl Marija, Krivi vrh 7, Sveta Ana,
potni list št. AA 401884. m-421

Pufler Simon, Tovornikova 21, Rimske
Toplice, potni list št. BA 418084. p-16258

Rojko Tatjana, Selce 37, Voličina, potni
list št. BA 11276. m-364

Sagadin Tatjana, Dolenjska cesta 410,
Škofljica, potni list št. BA 522691, izdala
UE Ljubljana 29. 2. 1996. s-16058

Sandić Božidar, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, potni list št. AA 231008.
s-16143

Sikošek Martin, Ipavčeva 11, Celje, pot-
ni list št. AA 568805. g-16304

Simčič Andrej, Pod Primožem 18, Piv-
ka, potni list št. AA 404599. s-16147

Studnička Natalija, Černetova 5 a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 454802. s-16040

Šabotić Dejan, Podutiška 147, Ljublja-
na, potni list št. AA 973035. s-16161

Šerbinek Olga, Zg. Kungota 39, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, št. 065-0310/94.
m-431

Škoda Bojan, Pod hribom c. III/1, Gro-
suplje, potni list št. AA 396968. s-16029

Štancer Natalija, Partizanska 17, Mari-
bor, potni list št. BA 131499. p-16283

Toplak Miran, H. Vojka 41, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1004/94.
m-425

Turk Marija, Koroška vas 1, Novo me-
sto, potni list št. AA 834483. g-16027

Udović Urška, Kuzarjev Kal 6, Novo me-
sto, potni list št. BA 261706. g-16028

Vižintin Bruno, Dantejeva ulica 11, Pi-
ran, potni list št. AA 506639. g-16240

Videtič Franc, Rjava cesta 2/A, Ljublja-
na, potni list št. AA 57606. s-16239

Vidmar Matjaž, Lokavec 80, Ajdovšči-
na, potni list št. BA 178108. p-16178

Vrhovšek Rudi, Tomšičeva c. 21, Ko-
čevje, potni list št. BA 361642, izdala UE
Kočevje 27. 6. 1994.

Zdovc Urban, Celjska cesta 42, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 996522. g-16135

Žavbi Pavel, Molkova pot 13, Kamnik,
potni list št. BA 530208, izdala UE Kamnik
dne 6. 2. 1996. s-16068

Žugič Slavko, Mariborska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 680910. s-16262

Druge listine
Grandovec Jernej, Cesta brigad 22, No-

vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 14663. g-16114

Adanič Milan, Topniška ulica 43, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101034760.
s-16247

Večernik Janko, Hudalesova 20, Mari-
bor, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som VEČERNIK JANKO s. p. TRGOVINA
IN PROIZVODNJA Hudalesova 20, Mari-
bor. Tel. 062/412-835. m-419

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Adrovič Muzafer, Nadgoriška 36, Ljub-
ljana, indeks Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani. s-16228

Ahačič Marko, Breg 70, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje. g-16297

Ahčan Dejan, Verd 248 A, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 0404056. s-16251

Arnuš Milan, Zgornja Senarska 21/a,
Sveta Trojica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9563. m-487

Bajec Mojca, Britof 193, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 806174, št. reg.
29223, izdala UE Kranj. g-16216

Bajuh Darko, Krištanci 12, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo OŠ Veržej, letnik
1987. g-16110

Bakač Zdenka, Prušnikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928297. s-16195

Banfič Branko, Šlandrov trg 37, Žalec,
zavarovalno polico, št. 0416457. g-16035

Barbiš Sabina, Aljaževa 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5084.
s-16314

Bartol Franc, Travnik 39, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3620.
s-16141

Bauman Andrej, Kraigherjeva 8, Lenart,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Maribor, let-
nik 1996. m-355

Bauman Darja, A. Tovornika 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64479. m-405

Baumgartner Magdalena, Novakova uli-
ca 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 934875, št. reg. 84355. g-16278

Beguš Dejan, Dedni dol 16, Višnja gora,
dijaško mesečno vozovnico, št. 022473, iz-
dal LPP. s-16079

Belca Matjaž, Grčarjeva 22, Maribor, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
3492. m-507

Beranič Srečko, Oračeva ulica 16, Mi-
klavž na Dravskem pol. vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 73729. m-378

Berglez Drago, Toledova 52, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3135. m-357

Berglez Veronika, Mislinska Dobrava
40 a, Šmartno/Slovenj Gradcu, spričevalo o
zaključnem izpitu Trgovske šole v Maribo-
ru, letnik 1974. m-292

Berlot Igor, Švabičeva ulica 5, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za računalništvo,
izdana leta 1990. s-16182

Bezjak Ivan, Betnavska 38, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110562. m-390

Bezjak Stanko, Gajevci 26, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11793.
p-16286

Bizjak David, Gorenja vas 213, Gorenja
vas, indeks Medicinske fakultete v Ljublja-
ni. s-16136

Bjelić Mira, Zavetiška ulica 12, Ljublja-
na, diplomo Frizerske šole v Ljubljani, iz-
dana leta 1987. s-16002

Božič Dušan, Horjulska cesta 71, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S1049815, št. reg. 169800. s-16145

Bradaš Slava, Dragonja 15, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3577.
g-16201

Bračič Igor, Ljubljanska 17, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 71277.
m-275

Bračič Igor, Štantetova 6, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika III gimnazije Maribor, šol-
sko leto 95/96. m-327

Bregant Miroslava, Usnjarska ul. 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69250. m-467

Breznik Borut, Tg. Duplek 10, Spodnji
Duplek, spričevalo OŠ v Mariboru, šolsko
leto 81/82. m-16052

Brudar Dušan, Vinja vas 21, Novo me-
sto, diplomo Srednje strojno tehnične šole v
Novem mestu, izdana leta 1991. s-16021

Brzin Jože, Pod Topoli 52, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 0017265. s-16300

Bukovac Borut, Gestrinova ulica 7, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1976. s-16154

Burgar David, Ul. Dr. Tajca 7, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 31359.
s-16173

Butolen Franc, Ob gozdu 6, Maribor, de-
lovno knjižico. m-384

Car Urška, Praprotnikova 8, Mozirje, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdana leta 1991. g-16187

Cebin Nevenka, Prešernova 26, Kočev-
je, delovno knjižico. g-16177

Centrih Stanislav, Štrekljeva 76, Mari-
bor, zaključno spričevalo Šole za elektro-
tehniko Ljubljana, šolsko leto 74/75. m-324

Ciglar Ivanka, Koroška 17, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole
v Mariboru, letnik 1989. m-445

Cimerlajt Gorazd, Goriška 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0387728. m-453

Cizel Jožefa, Milčinskega 8, Celje, spri-
čevalo Srednje ekonomske šole Slovenj Gra-
dec, št. 628/1975. g-16222

Cizelj Bernard, Milčinskega 8, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Celju. g-16171

Colarić Juso, (Pri Galajaševič) Potoče
30, Dobravlje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje gradbene šole Ajdovščina.
g-16223

Curk Franc, Ruška 81 b, Maribor, potr-
dilo za voditelja čolnov, št.
02/13-930/45/76. m-307

Cvitković Jan, Ul. prekomorskih brigad
15, Tolmin, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-16086

Čebir Imeri, Ul. svobode 12, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 3264. g-16271

Čebulj Mojca, Knezova ulica 26, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 1040140, iz-
dala Zavarovalnica Slovenika. s-16265

Černe Uršula, Sp. Voličina 26, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9262.
m-370

Černec Franc, Malgajeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75529.
m-499

Čeru Štefka, Elektrarniško naselje 18,
Vuzenica, spričevalo 2. letnika SŠ Slovenj
Gradec – smer kuhar. g-16094

Červek Samo, Železnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106370.
m-361

Čikič Marat, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja kat.
BGH, št. reg. 37168, S 000599790, izdala
UE Kranj. s-16008

Čikič Marat, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje jezikovno družboslovne šole Boris Zi-
herl v Škofji Loki, izdano leta 1991. s-16009

Črnivec Ciril, Bilje 11, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16334. p-16058

Črnugelj Marija, Neubergerjeva ulica 16,
Ljubljana, veteransko izkaznico. g-16123

Džepina Nikola, Krajinska 23, Knin, di-
plomo Šolskega centra Tam v Mariboru, let-
nik 1982. m-441

Daks Marjan, Široka ul. 21, Selnica ob
Dravi, diplomo SKSMŠ v Mariboru, letnik
1992. m-429

Dežman Martina, Novo Polje cesta IV
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 733589, št. reg. 80469. s-16033

Dežman Nina, Laporje 66, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15289.
g-16111

Debelak Žarko, Ulica talcev 8, Orehova
vas, spričevalo Tehniške strojne šole, izda-
no leta 1973. m-502

Defaneri Franko, Vanganel 36, Koper,
listino. g-16205

Dobre Mitja, Glavna cesta 19, Kovor,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2605. p-16035

Dodič Vasja, Izletniška pot 21, Koper,
listino. g-16121

Dolenc Jožef, Scopolijeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
S545610, št. reg. 45538. s-16151

Dolenc Jožef, Scopolijeva ulica 15, Ljub-
ljana, indeks FKTKT v Ljubljani. s-16162

Dolšak Irena, Bezenškova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105937.
m-360

Donko Dean, Polje 4, Murska Sobota,
indeks Fakultete za gradbeništvo, št.
93350265. m-340

Donoša Alenka, Rakovniška ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003530, št. reg. 190253. s-16153

Dorič Josip, Strossmayerjeva 15, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole Maribor, šolsko leto 81/82. m-430

Dormiš Bruno, Breg pri Borovnici 12 A,
Borovnica, delovno knjižico. s-16159



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1206 Št. 16 – 21. III. 1997

Držan Tomaž, Na Zelenici 15, Celje, di-
plomo, št. II-S/1699. g-16112

Draksler Dragica, Dolga gora 15, Ponik-
va, zaključno spričevalo Srednje kmetijske
šole v Mariboru, letnik 1965. m-424

Dremelj Gregor, Kamniška ul. 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98932. m-504

Dresler Aleš, Podgorje 31, Apače, za-
ključno spričevalo Srednje strojne in meta-
lurške šole v Mariboru, letnik 1996. m-345

Dretnik Lovro, Ob suhi 2, Ravne na Ko-
roškem, študentsko izkaznico, št. 61126079.
m-463

Drobež Vladimir, Levčeva 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 29634,
izdala UE Domžale. s-16045

Drobež Vladimir, Levčeva 15, Mengeš,
indeks Fakultete za organizacijske vede v
Kranju. s-16046

Đokič Vinko, Zelena 13, Maribor, diplo-
mo SKSMŠ Maribor, letnik 1989. m-318

Đorđevič Bojan, Zakotnikova 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S107767, št. reg. 170133. s-16039

Ekart Milka, Pri šoli 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25390. m-373

Elmazen Kemal, Ljubljanska 95, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
27036, izdala UE Domžale. s-16127

Eržen Boris, Mlinska pot 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973090, št. reg. 139717. s-16312

Farasin Persida, Ruška 87, Maribor, in-
deks, št. 81485185 EPF Maribor. m-456

Felicijan Stanka, Pot za Bistrico 38,
Domžale, zavarovalno polico, št. 0377571.
s-16218

Ferlič Stanko, Zg. Duplek 155, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m-455

Fijačko Marija, Vošnjakova 3, Ptuj, za-
ključno spričevalo Poklicne gostinske šole
v Mariboru, šolsko leto 75/76. m-486

Filipič Vinko, Glavarjeva ulica 45, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Gradbenega
šolskega centra Maribor - KV zidar, izdano
leta 1967. s-16031

Fliser Anita, Klinetova 12, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru. m-437

Gabrovšek Janez, Horjul 180, Horjul, za-
ključni strokovni izpit Srednje kovinarske
šole Ljubljana. s-16192

Gašperin Minka, Macunova 10 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83911. m-440

Geč Irena, Kropova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
44191, št. reg. 114349. s-16306

Gjerek Erika, Kajuhovo naselje 25, Ko-
čevje, zaključno spričevalo, št. 26/B.
g-16178

Gligorič Vitomir, Koroška c. 124, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 58826. m-335

Glinšek Jože, Log 16, Hrastnik, zaključ-
no spričevalo Gostinske šole v Celju, letnik
1975. m-506

Godič Silvo, Vilharjeva 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 73534.
m-385

Goričanec Barbara, Kasaze 70 H, Pe-
trovče, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Celju, izdano leta 1994.
p-16259

Gorkič Miha, Kamnogoriška 47, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24995.
s-16299

Goršič Tomaž, Strunjan 145, Portorož,
diplomo Fakultete za strojništvo. s-16258

Govekar Erna, Hraše 9, Smlednik, in-
deks, št. 81436895 Ekonomsko poslovne fa-
kultete v Mariboru. s-16083

Grabar Robert, Rabelčja vas 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, izdala UE Ptuj.
g-16266

Grabrovec Polonca, Hočko Pohorje 13,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95450. m-323

Gradišar Branimir, Male Lašče 43, Veli-
ke Lašče, zavarovalno polico št. LO 34756,
izdala Zavarovalna družba Slovenica.
s-16285

Gramc Tomaž, Cerklje, vozniško dovo-
ljenje, kat. AB, št. 11999. p-16277

Gričnik Bojana, Kumen 3, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 948. m-322

Gunjač Murko Elena, Pahorska 8, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29743, izdala UE Koper. g-16210

Hamer Dražen, Šolska ul., Ruše, spriče-
valo o zaključnem izpitu Tehniške kmetij-
ske šole Ruše, letnik 1982. m-496

Hameršak Milena, Kamenškova 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2660. m-426

Hanžić Katja, Kozjak nad Pesnico 21 d,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 288. m-438

Hebar Anica, Hrvatski trg 1, Ptuj, spri-
čevalo 4. in 5. letnika in zaključno spričeva-
lo Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru.
m-498

Hecl Milan, Radvanjska 13, Maribor,
maturitetno spričevalo EGŠC Maribor, let-
nik 1979. m-458

Hlade Damijna, Jedlovnik 3, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. C, št.
843. m-376

Hlade Renato, Gradiška 16, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, izdala UE Lenart. m-320

Hojnik Janez, Prušnikova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 37795.
m-274

Hojnik Janez, Ul. ruške čete 16, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 194.
m-298

Horvat Anika, Vesna 22, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 11455, izdala
UE Piran. p-16263

Horvat Herman, Veljka Vlahoviča 67,
Maribor, spričevalo OŠ Drago Kobal, šol-
sko leto 84/85. m-325

Horvat Jernej, Kardeljeva 58, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje na-
ravoslovne šole v Mariboru, letnik 1992.
m-501

Hočevar Melita, Belšinja vas 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7418.
s-16235

Hočevar Zoran, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 484356, št. reg. 111940. s-16150

Hrabar Metka, Brilejeva 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37187.
s-16142

Hren Irma, Notranjska ulica 1 A, Postoj-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993, na ime Kordež Irma. s-16196

Hribar Sandi, Taborska cesta 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0233690.
s-16003

Hrovat Suzana, Vesta na Markovec 2,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25961. g-16200

Hrustanovič Ramajana, Janševa ul. 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108946. m-302

Husić Mirsad, Trg svobode 32, Trbovlje,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-16014

Ibrčič Kadir, Todorovo 18, Velika Kla-
duša, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S228032, št. reg. 18296. s-16301

Iršič Aleš, Ulica Goce Delčeva 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613123, št. reg. 194135. s-16275

Iskra Emeco Kranj, Savska Loka 4,
Kranj, vozovnico, št. 464974, izdal Alpe-
tour, na ime Lučin Anica. g-16186

Iskra Emeco, Savska loka 4, Kranj, vo-
zovnico, št. 464401, izdal Alpetour Škofja
Loka, na ime Čarman Matjaž. g-16184

Jakac V., Ul. svobode 2a, Izola, zavaro-
valno polico, št. 0429601. g-16108

Jamnik Brigita, Tržaška cesta 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814546, št. reg. 169074. s-16286

Janžekovič Bernardka, Gaj nad Maribo-
rom 1, Zgornja Kungota, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 106003. m-481

Janeska Zorica, Ljubljanska 17/b, Mari-
bor, zaključno spričevalo Tekstilne šole v
Mariboru, šolsko leto 88/89. m-500

Janković Vesna, Černetova 7, Ljubljana,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1983, na ime Golič Vesna.
s-16128

Jančar Andrej, Dražgoška ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732886, št. reg. 158618. s-16305

Janček Suzana, Partizanska pot 5, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14354. g-16099

Jaušovec Stanka, Ul. Šercerjeve brigade
12, Maribor, zaključno maturitetno spriče-
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valo Srednje oblačilna šole v Mariboru, let-
nik 1975. m-297

Jelenc Filip, Golica 2, Selca, zaključno
spričevalo o končani šoli za poklicne vozni-
ke v Škofji Loki, izdano leta 1978. s-16085

Jelnikar Ana, Bergantova ulica 3, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30265.
s-16156

Jelovčan Nevenka, Celovška cesta 108,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101040173, izdala Zavarovalnica Slove-
nika. s-16284

Jesenšek B., Trg rud 61, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 16861. p-16276

Jošt Karla, Gerbičeva ulica 47, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-16048

Jugovič Edi, Sergeja Mašere 3, Koper,
delovno knjižico. g-16203

Jurgec Ivanka, Rošnja 6, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 92734. m-350

Jurman Branko, Loče 14, Dobova, di-
plomo gostinske šole, izdana leta 1986.
p-16262

Kajkič Petar, Cesta 24. junija 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1043421. s-16024

Kajzovar Irena, Apače 163, Lovrenc, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Pedagoške akademije v Mariboru, letnik
1983. m-505

Kalaković Milorad, Šešova 9, Novi Sad,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-16166

Kapš Franc, Uršna sela 54, Uršna sela,
spričevalo o konačni šoli za voznike motor-
nih vozil v Novem mestu, št. 1686, izdano
leta 1974. s-16238

Kardum Šime, Borisa Kraigherja 13, Ki-
dričevo, zaključno spričevalo živilske šole,
letnik 1972. m-334

Karlović Erian, Rukavac, Opatija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-16057

Karner Matjaž, Pod griči 71, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 21557.
g-16214

Kerhe Martin, Irgoličeva 3, Hoče, zava-
rovalno polico, št. 0457741. m-294

Kesič Vesna, Begunje 100, Begunje na
Gorenjskem, vozno karto, izdana na ime An-
draž Kljajič. g-16181

Klemenčič Jakob, Prušnikova ulica 68,
Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete, iz-
dana leta 1994. s-16302

Klemenčič Špela, Na rojah 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2297. s-16047

Klinc Andrej, Markovci, zaključno spri-
čevalo. p-16275

Knežič Stanislav, TZO 65, Kočevje, di-
plomo. g-16298

Kocjančič Viktor, Zg. Kungota 47, Zgor-
nja Kungota, zaključno spričevalo Živilske
šole Maribor, letnik 1964. m-332

Kodba Tanja, Stara ulica 8, Murska So-
bota, preklic padalskega dovoljenja, objav-
ljeno v Ur. l. RS, št. 11/97. p-16136

Kodrič Simona, Gregorčičeva 32/b, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 0311073.
m-413

Kojič Milan, Šlandrov trg 17, Žalec, za-
ključno spričevalo Poklicne gostinske šole
v Celju, šolsko leto 84/85. m-341

Kolar Drago, Moškanjci 14, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Mariboru, letnik 1985. m-311

Kolar Drago, Moškanjci 14, Gorišnica,
diplomo Srednje gradbene šole v Mariboru,
letnik 1985. m-336

Kolarič Stanko, Strelci 3, Markovci, za-
varovalno polico, št. 0328979. m-454

Kolarič Stanko, Strelci 3, Markovci, za-
varovalno polico, št. 211285. m-301

Kolman Sebastijan, Linhartova 25, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109089. m-269

Kopač Aleš, Tavčarjeva ulica 8, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10310.
s-16245

Kopčič Zdenka, Engelsova 42, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, letnik 1983. m-412

Koraca Edi, Maistrova 3, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11649. g-16293

Koren Iztok, Bukovec 23, Zgornja Pol-
skava, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Kovinarske šole v Mariboru, let-
nik 1992. m-344

Koren Štefan, Ožbalt 55/a, Ožbalt, zava-
rovalno polico, št. 0386829. m-468

Koselj Boštjan, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, indeks Fakultete za strojništvo v
Ljubljani. s-16077

Koser Franc, Vurberk 29, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo Poklicne šofer-
ske šole v Mariboru, letnik 1980. m-446

Kota Petrovče, Petrovče 237, Petrovče,
zavarovalno polico, št. 0395772. g-16307

Kotnik Katarina, Iztokova ul. 4, Medvo-
de, dijaško mesečno vozovnico, št. 31599.
s-16044

Kovač Andrej, Šlandrova 10, Pragersko,
zaključno spričevalo Gradbene tehnične šo-
le v Mariboru, letnik 1978. m-428

Kovač Janez, Domadenikova 11, Lim-
buš, zaključno spričevalo Šole za poklicne
voznike na Kmetijski šoli, letnik 1977.
m-418

Kovačec Jože, Ul. 5. prekomorske 12,
Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-11/95. g-16282

Kovačevič Blanka, Nova ulica 1, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 63207.
m-347

Kovačič Marina, Cankarjeva 2, Veržej,
diplomo Zdravstvene šole Rakičan Murska
Sobota, izdana leta 1982, na ime Kapun Ma-
rina. g-16109

Kovačič Nataša, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27754,
izdal LPP. s-16124

Kovačič Nataša, Murščak 27 a, Radenci,
indeks Fakultete za kemijo in kemijsko teh-
nologijo v Ljubljani. s-16125

Kozar Nataša, Partizanska c. 3, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9456.
m-375

Kozovinc Boštjan, H. Rojška 67, Celje,
indeks Strojne fakultete, št. 93405422.
m-442

Kozovinc Boštjan, H. Rojška 67, Celje,
indeks, št. 93405422 Strojne fakultete.
m-442

Krabonja Helena, Sodinci 28, Velika Ne-
delja, študentsko izkaznico, št. 61107388.
m-400

Krajnc Anton, Dolenji Boštanj 623, Bo-
štanj, zavarovalno polico, št. 0344265.
g-16032

Krajnc Bogomir, Cesta 14. divizije 5,
Maribor, zaključno spričevalo EGŠ Mari-
bor, šolsko leto 67/68. Krajnc Bojan, Slatna
4, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu št.
II/533, Srednje družboslovne šole v Celju,
izdano leta 1987. m-449

Krajnc Drago, Bezena 4 i, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 630573.
m-427

Kramberger Alojz, Puncerjeva 3, Mari-
bor, delovno knjižico. m-382

Kratochwill  Miha,  Hrvatski  trg  2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šubičeve gimnazije, izdano leta 1995.
s-16255

Krese Emil, Dolga vas, Prečna 7, Kočev-
je, hranilno knjižico. g-16179

Krištof Mojca, Regentova cesta 71, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481440, št. reg. 136146. s-16051

Krička Slobodan, Bratišovci, Šibenik, za-
ključno spričevalo Šolskega centra TAM
Maribor, šolsko leto 80/81. m-289

Krševan David, Grivška pot št. 1, Aj-
dovščina, indeks Strojne fakultete v Ljub-
ljani. s-16075

Kršnik Ivan, Zaloška cesta 76 A, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-16243

Krštinc Ivan, Albrehtova ulica 92, Škof-
ljica, zavarovalno polico, št. 1016340.
s-16170

Krščak Marija, Vrh 44, Ivančna Gorica,
spričevalo 4. in 5. letnika Vzgojiteljske šo-
le. g-16310

Kužnik Danijela, Kidričeva ulica 43, Tr-
zin, diplomo Ekonomske fakultete I. stop-
nja, izdana leta 1973. s-16055

Kuburič Merfin, Šeškova cesta 30, Med-
vode, spričevalo o končani OŠ Fran Mili-
činskega Smlednik. s-16288

Kukovec Milan, Komen 72, Komen, de-
lovno knjižico. p-16280

Kukovič Jana, Zg. Duplek 4/a, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Mariboru, letnik 1996. m-348
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Kuman Suzana, Pesniški dvor 9, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4511. m-319

Kumar Alfred, Lamutova ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-16185

Kunej Jani, Podgorje 21, Ilirska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 136811. g-16202

Kunštek Zvonko, Brezno Donje 50, Hum
na Sutli, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1979. s-16260

Kunčič Maja, Log, Ivana Krivca 15, Je-
senice, delovno knjižico. g-16217

Kurnik Drago, Maistrova 13, Maribor,
delovno knjižico. m-417

Kurtović Barbara, Ulica bratov Učakar
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1134633, št. reg. 214647. s-16233

Kurtović Mujaga, Vrsta 44, Bihač, letno
spričevala 1.–3. letnika poklicne gradbene
šole Ljubljana, izdana leta 1972-74. s-16193

Kučuk Valerija, Gozdna ul. 23, Veržej,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene-
tehnične šole v Mariboru, letnik 1976.
m-422

Lagoja Jana, Smokuč 59, Žirovnica 4274,
vozniško dovoljenje. g-16224

Lah Gordana, Nad izviri 14, Miklavž na
Dravskem pol. vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 75974. m-402

Laketič Jasna, Planina 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Kranj. g-16268

Lampe Damjan, Grilčeva ulica 22, Idri-
ja, zaključno spričevalo SŠGT v Ljubljani,
izdano leta 1992. s-16231

Lamut Vlado, Savska c. 9, Mozirje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. p-16284

Lavrinc Marjetka, Lackova 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60891.
m-489

Lazar Ivica, Zupančičeva 9, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 30237. g-16215

Lesjak Bojan, Kvedrova 2, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25360, izda-
la UE Ptuj. g-16023

Letič Vesna, Drapšinova 7, Celje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 22072. s-16119

Levart Jože, Gmajna 12, Oplotnica, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Tam, št.
9/330. m-414

Lešnik Alojz, Mejna ul. 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110322.
m-483

Lešnik Andreja, Vetrinjska 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, letnik 1991. m-460

Lešnik Rozika, Gačnik 7, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6169. m-280

Ljubec Alojzij, Starešinci 2/A, Starešin-
ci, zavarovalno polico. p-16270

Ljubec Anton, Gibina 7, Vitomarci, za-
ključno spričevalo Gradbene poklicne šole
Maribor, letnik 1977. m-287

Ljubišič Dragoljub, Podgornikova 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631655, št. reg. 63830. s-16259

Lorbek Dušan, Zg. Voličina 94, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFHA, št. 7941.
m-321

Lorber Jelko, Ul. Janka Mlakarja 23, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11519. m-349

Lorger A., Pucova 5, Portorož, delovno
knjižico. g-16295

Lukančič Miroslav, Dolga ulica 18, Mi-
klavž na Dravskem pol. vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 64164. m-290

Lukač Marko, Kardeljeva c. 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103008. m-309

Lukić Avgustina, C. Proletarskih brigad
58, Maribor, zavarovalno polico, št. 456830.
m-308

Magajna Julija, Mihov Štradon 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050619, št. reg. 208820. s-16242

Magdenoska Ana, Ceneta Štuparja 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7794, izdal LPP. s-16054

Mahnič Marko, Obala 121, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8833,
izdala UE Piran. g-16276

Majal Anton, Bojtina 39, Šmartno na Po-
horju, delovno knjižico. m-391

Majer Ivan, Ul. heroja Lacka 22, Lenart,
zaključno spričevalo o končani gostinski šoli
v Mariboru, letnik 1982. m-350

Majerhofer Sonja, Sladki vrh 5/c, Sladki
vrh, zaključno spričevalo OŠ Zg. Ščavnica,
letnik 1978. m-388

Majnik Ita, Vikarče 35 b, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34583.
s-16165

Makarin Ferdinand, Šmartinska cesta 17,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ dr. Jože
Potrč. s-16037

Makilč Senad, Krušica 123, Jajce, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gradbenega šolskega
centra v Mariboru-zidar, izdan leta 1987 in
1988. m-270

Makoter Slavica, Cesta 14. divizije 5,
Maribor, zaključno spričevalo Oblačilne šo-
le Maribor, šolsko leto 69/70. m-448

Malek Valerija, Ul. Lizike Jančar 6, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-317

Malenšek Blaž, Nad mlini 76, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25663, izdala UE Novo mesto. g-16296

Manfreda Igor, Heroja Staneta 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
53350. m-395

Manfreda Joško, Gornji trg 19, Lovrenc
na Pohorju, zaključno spričevalo Srednje av-
tomehanske šole Maribor, letnik 1975. m-465

Marenk Katja, Selca 141, Selca, listino.
g-16118

Markuš Robert, Majeričeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
83035. m-407

Martinez Franc, Dolnja Počehova 2/a,
Pesnica, diplomo Srednje kmetijske šole v
Mariboru, letnik 1980. m-488

Marzidošek Marija, Pomorska c. 3, Zre-
če, maturitetno spričevalo Ekonomske šole
v Celju, izdano leta 1981. g-16267

Masten Ana, Prušnikova 48, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 52758. m-283

Matevž Rudolf, Vrečkova 7, Kranj, vo-
zovnico, št. 468765, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-16290

Matko Lukan Irena, Jamova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932346, št. reg. 162191. s-16030

Maurič Zorislava, Naveršnikova 14, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika Srednje medi-
cinske šole v Mariboru, letnik 1993. m-351

Medved Simon, Beraničeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110660.
m-447

Mekinda Kristina, Notranjska c. 30,
Cerknica, spričevalo o končani OŠ. g-16103

Merc Renato, Greenviška 12, Maribor,
delovno knjižico. m-436

Merčnik Marko, Maistrova 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11032. g-16101

Mevželj Silvo, Cesta II grupe odredov 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 135854, št. reg. 119784. s-16158

Meznarič Nataša, Pirnatova 10, Maribor,
diplomo Srednje ekonomske šole, letnik
1990. m-277

Mihelič Boštjan, Martina Krpana 35,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šo-
le tehničnih strok Franc Leskošek Luka Li-
tostroj, izdano leta 1990. s-16167

Mihelič Majda, Karunova ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje upravno-administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1996. s-16072

Miholič Stanko, Lovska ul. 46, Maribor,
zavarovalno polico, št. 422615. m-480

Miklavčič Tomaž, Cesta v Zajčjo Do-
bravo 9, Ljubljana, indeks Srednje šole teh-
ničnih strok Titovi zavodi Litostroj Ljublja-
na. s-16080

Miloradović Raja, Stanetova 2, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje kovinarske strojne šole Ma-
ribor. m-452

Milovanovič Mirjana, Žgečeva ul. 8,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26496,
izdala UE Ptuj. g-16016

Mirt Benjamin, Blanca 31, Blanca, štu-
dentsko izkaznico, št. 81489950. m-366

Mitrović Darko, V Podgorje 29, Ljublja-
na, diplomo Srednje gostinske šole, izdana
leta 1996. s-16263

Mlakar Fredi, Dragonja 38, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. reg.
000006986, SI 000031353, izdala UE Piran.
s-16126

Mlakar Vinko, Vodovnikova 28, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Trgovske
šole v Mariboru, letnik 1980. m-353
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Može Ana, Giordanov trg 2, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-16093

Možina Vili, Zaboršt pri Dolu 70, Dol
pri Ljubljani, službeno izkaznico št. 881,
izdal Telekom Slovenija. s-16073

Modic Sočan Sonja, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, diplomo specialističnega izpita
iz medicine dela, prometa in športa, št.
132/c-147/83-137, izdana leta 1984.
s-16194

Modrinjak Darko, Grabe 20, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
7491. g-16102

Mohorko Matjaž, Bezena 76, Ruše, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, letnik 1993. m-433

Molićaj Edita, Cesta dveh cesarjev 104
b, Ljubljana, diplomo, izdala Srednja gra-
fična šola v Ljubljani leta 1992. s-16287

Moličaj Edita, Cesta dveh cesarjev 104,
Ljubljana, delovno knjižico. s-16264

Molnar Svetlan, Holcerjeva 24, Miklavž
na Dravskem pol. vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 90777. m-291

Momčilovič Marta, Skladiščna 3, Izola,
zaključno spričevalo Trgovske šole, letnik
1982, izdano na ime Kšela Marta. g-16096

Močilar Matjaž, Robova cesta 10, Vrh-
nika, maturitetno spričevalo Srednje šole ti-
ska in papirja, izdano leta 1979. s-16213

Močnik Lidija, T. Benedičiča 10, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. 775548.
g-16092

Močnik Srečko, Podlipovica, Sladež 16,
Izlake, zaključno spričevalo Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1971. s-16152

Mravlja Katja, Vidovdanska 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4086,
izdal LPP. s-16062

Mrhar Andrej, Riharjevec 9, Šmartno pri
Litiji, dijaško mesečno vozovnico, izdal
LPP. s-16067

Mujakič Agnesa, Pot na rakovo jelšo 56,
Ljubljana, preklic spričevala in diplome, ob-
javljeno v Ur. l. RS, št. 13/97. s-16249

Murat Janko, Škalibrova 8, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9425.
g-16204

Murgelj Ivan, Slomškova 68, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-16281

Murgelj Ljudmila, Daljni vrh 20, Novo
mesto, potrdilo o zaključnem izpitu Srednje
družb. ekon, šole Novo mesto, izdano leta
1991. s-16190

Muršič Doris, Gaberje 26 a, Lendava,
študentsko izkaznico, št. 61105962. m-484

Mustar Jože, Kompolje 36, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2222.
s-16005

Nabernik Dušan, Danijel 82, Trbonje,
vozniško dovoljenje, št. 4887. p-16282

Nahtigal Greta, Aškerčeva 17, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6661.
m-399

Naumovski Dražen, Slamnikarska ulica
8, Mengeš, vozniško dovoljenje – inštruk-
torsko, kat. B, št. 139. s-16050

Nikolič Rado, Ul. Prekomorskih brigad
6, Postojna, zavarovalno polico, št.
0382735. g-16018

Nimani Lea, Draveljska 29, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede, št.
21012727. s-16253

Novak Darko, Srednje Grčevje, Otočec,
diplomo SŠTZO Boris Kidrič Novo mesto,
št. I-CP/300. s-16291

Novak Sebastijan, Frankolovska 17, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
79127. m-299

Nunčič Mihael, Šolska ulica 10, Krško,
indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71055854. m-331

Oberč Aleksandra, Reška ulica 1, Ljub-
ljana, indeks Srednje tehnične šole v Celju.
s-16246

Obrulj Janja, Mariborska cesta 59, Lo-
vrenc, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2828. m-356

Ogrin Andreja, Agrokombinatska cesta
6 č, Ljubljana, diplomo Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani, izdana leta 1988.
s-16088

Orešnik Marta, Reber 3, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9738.
s-16169

Ornik Sandi, Zg. ročica 19 a, Sveta Ana,
spričevalo 3. letnika Srednje železničarske
šole v Mariboru, letnik 1992. m-403

Orožen Lea, Trnoveljska c. 51, Trnovlje,
študentsko izkaznico, št. 61126923. m-492

Ortek Janez, Mala Mislinja 4, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11583.
g-16098

Osolnik Matjaž, Miklošičeva ulica 1 B,
Domžale, indeks Visoke upravne šole v
Ljubljani. s-16256

Pagec Ivan, Podbrezje 179, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 736292, iz-
dala UE Kranj. g-16308

Pajič Daniel, Na jami 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888664,
št. reg. 167231. p-16288

Paternoster Andrej, Mandeljčeva pot 7,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Kranj, izdano leta 1992. s-16146

Pathos d. o. o. Pongračič, Cesta k Dravi
12/a, Limbuš, zavarovalno polico, št.
0354722. m-494

Pavlic Rosita, Potiskova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85301.
m-451

Pavlič Valter, Škocjan 27, Koper, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne avtome-
hanične šole Koper. g-16095

Pergar Ignac, Račka ulica 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2554.
m-295

Perko Henrik, Sebenje 44, Križe, voz-
niško dovoljenje, št. 279. g-16219

Perkovič Branko, Kadrenci 2, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5745. m-372

Pernat Mateja, Selnica ob Muri 41, Cer-
šak, študentsko izkaznico, št. 81455834
Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru.
m-374

Pernek Franjo, Smetanova 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 48839.
m-273

Perpar Ksenija, Ljubljanska 41, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, šolsko leto
91/92. m-333

Peruzin Bojana, Zvonimirja Miloša 10,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5920. p-16260

Peruzin Julijan, Zvonimirja Miloša 10,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5696. p-16261

Pervinšek Marjan, Ulica Simona Jenka
12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23119. s-16010

Petek Igor, Prešernova 26, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. p-16268

Petelinc Bernarda, Sela 91 A, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8084.
p-16181

Petkovšek Lejla, Topniška ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848438, št. reg. 186786. s-16043

Petrovič Sava, Krekova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 32485.
m-369

Petrovčič Dragica, Maroltova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686676, št. reg. 65074. s-16042

Pečar Maja, Suhadolčanova 3, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 21135. s-16115

Pfajfar David, Praprotno 26, Selca, listi-
no. g-16026

Pikon Emilija, A. Travna 21, Jesenice,
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vo-
zil, kat. BGH. g-16180

Pintar Marija, Sv. Duh 134, Škofja Lo-
ka, diplomo Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju št. I/Tkon/Č-257,
izdano leta 1990 na ime Pintar Mira. s-16071

Pintarič Andrej, Alešovčeva ulica 23 A,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1983.
g-16285

Pivec Anica, Pohorska ul. 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75361.
m-339

Pivjakovič Marjan, Kraigherjeva cesta
7, Lenart, spričevalo 3. in 4. letnika in za-
ključno spričevalo Kadetske šole v Tacnu.
m-326

Pičikin Milenko, Ribniška pot 12, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8064. m-495

Planinšek Mojca, Tatenbachova 11, Slo-
venske Konjice, maturitetno spričevalo
Srednje gostinske šole v Celju, letnik 1991.
m-354



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1210 Št. 16 – 21. III. 1997

Podhostnik Miran, Tomanova 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88398. m-493

Podjed Žiga, Velesovo 2, Cerklje, vo-
zovnico. g-16221

Poharič Sonja, Cesta v mestni log 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19614, izdal LPP. s-16078

Pohleven Jure, Selca 160, Selca, vozov-
nico, št. 413636, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-16212

Poropat Bogdan, Poropatova ul. 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84659. m-285

Potisk Andreja, Kočno 17, Laporje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Mariboru, letnik 1994. m-444

Potočnik Neža, Srednješolski center,
Ptuj, spričevalo, št. 14/II Poljedelsko živi-
norejske šole Turnišče Ptuj. m-316

Praprotnik Anton, Janževa gora 36B,
Selnica ob Dravi, spričevalo poklicne šofer-
ske šole v Mariboru, letnik 1973. m-315

Praprotnik Miran, Reginčeva 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
806090, št. reg. 22128, izdala UE Kranj.
g-16020

Prednik-Plantev Simona, Mestni trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 199548, S 890938, izdala UE Ljubljana.
s-16164

Prelič Slobodan, Staneta Severja 5, Ma-
ribor, zaključno spričevalo 8. razreda Ljud-
ske univerze v Mariboru, letnik 1993. m-386

Prelogar Lilijana, Na Brežini 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767013, št. reg. 135835. s-16273

Pristov Neva, Vagajeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
131637, S 1001028, izdala UE Ljubljana.
s-16074

Prpič Boris, Seča 179 A, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6900, izdala
UE Piran. g-16199

Pucelj Mojca, Slovenska cesta 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848803, št. reg. 174800. s-16183

Purkart Klemen, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19881.
s-16138

Pušnik Marta, Brezova 39, Šmartno v
Rožni dolini, zaključno spričevalo ŠSGT
Celje, šolsko leto 82/83. m-284

Radojevič Bojan, Nova Gorica, spriče-
valo 3. letnika Zdravstvene šole. p-16271

Rajniš Branko, Roška 14, Maribor, za-
ključno spričevalo Kovinarske šole Mari-
bor, letnik 1982. m-328

Ralić Kristina, Kvedrova cesta 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18731.
s-16148

Rankovič Dejan, Pod gozdom 29, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18891.
s-16087

Ravnjak Violeta, Činžat 13, Fala, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7205. m-343

Razboršek Miran, Fram 190, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 73538.
m-435

Rašič Zdenka, Bodešče 36, Bled, spriče-
valo in potrdilo o zaključnem izpitu SŠG-
TEU Bled, šolsko leto 94/95. g-16280

Režek Nevenka, J. Bobnarja 6, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271143, izdala UE Kranj. g-16120

Rebernik Tomislav, Ciglenška 10, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78067. m-363

Rep Marjan, G. Ključarovci 33, Tomaž,
zavarovalno polico, št. 421700. g-16206

Repinc Marjana, Grajska 1, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano na ime Bučar Mar-
jana.  g-16292

Retar Marija, Ljubljanska 30, Ivančna
Gorica, spričevalo o pomočniškem izpitu,
izdala Tekstilna šola Kranj dne 10. 6. 1964
na ime Plankar Marija. s-16157

Ribič Marjan, Levarska 5, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6478. m-276

Rihtarič Branko, Robičeva 31, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20623.
m-491

Rihtarič Jožef, Ul. heroja Šlandra 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13689. m-470

Ritlop Anita, Cesta zmage 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98769.
m-286

Ričko Zdenko, Polička vas 8, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5944.
m-358

Robežnik Boštjan, Zagrebška 9, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Vič, šolsko leto 80/81. s-16303

Robnik Ljubica, Bezena 54/a, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1905. m-469

Roglič Primož, Tugomerjeva ulica 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
181803, S 62203, izdala UE Ljubljana.
s-16064

Rojc Ivan, Budganja vas 26, Žužemberk,
spričevalo 5. razreda OŠ Žužemberk, št. del.
292/79. g-16015

Romih Jože, Žiče 48 a, Loče, spričevalo
Poklicne šole motornih vozil v Celju, izda-
no leta 1974. g-16175

Romih Petra, Ipavčeva 18, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93764.
m-312

Rončelj Rado, Brje pri Komnu 001A,
Komen, zavarovalno polico, št. 402510.
g-16269

Roudi Andrej, Dolomitska ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101011627. s-16168

Roškarič Janja, Jurovski dol 116, Jurov-
ski dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7924. m-338

Rugovac Alija, Gažon 65, Koper, zava-
rovalno polico, št. 0438128. g-16209

Rus Nada, Setnik 3, Polhov Gradec, de-
lovno knjižico. s-16001

Sandić Zoran, Betnavska 85 B, Maribor,
maturitetno spričevalo EGŠ Maribor, letnik
1980. m-434

Savić Marija, Petišovci 78, Lendava,
spričevalo 1. letnika in diplomo Šolskega
centra v Mariboru. m-464

Sašak Janez, Herinja vas 43, Otočec, di-
plomo 4a-II-59/60. g-16174

Sebanc Helena, Slančeva 8, Novo me-
sto, indeks Fakultete za organizacijske vede
v Kranju. s-16230

Sedovšek Simona, Pri transformatorju 1,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 109416. m-342

Serpar Ksenija, Ljubljanska 41, Mari-
bor, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje
medicinske šole v Mariboru. m-352

Sevčnikar Alojz, Polana 4/a, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 2567.
m-272

Simanič Danijela, Ul. bratov Učakar 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024387, št. reg. 205482. s-16311

Simonič Dejan, Logarovci, Logatec, voz-
niško dovoljenje. p-16272

Sinanović Ema, Kolarjeva 7, Maribor,
delovno knjižico. m-296

Sindičič Branko, Črtomirova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813891, št. reg. 61307. s-16025

Sinič Ivan, Zg. Gradišče 21 a, Zgornja
Velka, zaključno spričevalo OŠ Zg. Velka,
letnik 1976. m-365

Sinrajh Milan, Kovaška c. 106 a, Lo-
vrenc na Pohorju, zaključno spričevalo ESŠ
v Mariboru, letnik 1973. m-510

Sirotka Robert, Goriška ulica 71, Ljub-
ljana, 3 kom. avtomobilskih tablic, reg. št.
LJ 95-93 F. s-16106

Skarlovnik Lidija, Šentilj 49/e, Šentilj,
indeks, št. 81290422 EPF Maribor. m-482

Sladojević Dragan, Skopska ulica 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0470045.
s-16036

Slana Bernarda, Blatna Brezovica 69,
Vrhnika, spričevalo I. letnika Srednje šole
Domžale smer šiviljstvo. s-16066

Slekovec Branko, Kajuhova 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, št. 7581.
p-16274

Slovenec Apolonija, Štula 12, Ljubljana,
indeks Srednje upravno-administrativne šo-
le v Ljubljani. s-16061

Smodiš Boštjan, Sp. Škofije 135, Škofi-
je, listino. g-16034

Smole Branko, Gosposvetska 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78269. m-281

Smolnikar Špela, Vino 49, Škofljica, di-
plomo SŠTSOS, izdana leta 1991, na ime
Kobal Špela. g-16022

Soršak Slavica, Mihovce 51, Cirkovce,
zaključno spričevalo Gostinske šole v Mari-
boru, šolsko leto 74/75. m-423
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Spudič Andreja, Manžan 40, Koper, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
2068, izdano leta 1991. g-16172

Srfčič Jure, Cesta na Brdo 154, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico št. 17052,
izdal LPP. s-16056

Srnko Ivan, Sp. Boč 2, Duh na Ostrem
vrhu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6686. m-503

Stanojevič Mirjana, Nova ulica 2, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B. št. 22727,
izdala UE Koper. s-16069

Steinberger Olga, Kardeljeva 79, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Mariboru. m-398

Steiner Marjetka, Proseniško 69, Šent-
jur, spričevalo 4. letnika Steklarske šole.
g-16277

Stoiljkovič Simona, Dolenjska c. 19,
Ljubljana, diplomo Srednje kemijske šole,
št. I-K/22, izdana leta 1991. s-16270

Strmecki Irena, Prušnikova 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78521.
m-401

Strmšek Pavla, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973145, št. reg. 171430. s-16248

Stropnik Herman, Smetanova ulica 90,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26216. m-288

Stupar Mark, Ilirska ulica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S247442,
št. reg. 186092. s-16140

Sušec Damjan, Brda 24, Šmartno/Slo-
venj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13148. g-16225

Šabotič Dejan, Podutiška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 974000, št. reg. 200482. s-16160

Šegula Marija, Vilenska 60, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105827. m-450

Šeljanič Darko, Revolucije 4, Jesenice,
priglasitveni list, št. 14-0734/95. g-16309

Šetar Vesna, Stari Log 14, Pragersko,
indeks EPF Maribor, št. 81507135. m-379

Šeško Darinka, Košnica 21, Gorica pri
Slivnici, zaključno spričevalo Poklicne go-
stinske šole v Celju, letnik 1976. m-511

Šifrer Igor, Jezerska cesta 76 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10055841, št. reg. 38008, izdala UE Kranj.
s-16257

Šimič Jadranka, Adamičeva 9, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje obli-
kovne šole v Ljubljani. s-16294

Šimon Suzana, Smlednik 5, Smlednik,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1993. s-16139

Širec Barbara, Ul. bartov Greifov 4, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole, šolsko leto 93/94. m-381

Šivec Maja, Jaskova 6, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 81450521. m-416

Škrabl Suzana, Selniška cesta 3, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico. m-389

Škrbe Uroš, Krallova 23, Novo mesto,
dijaško izkaznico Strojno tehnične šole No-
vo mesto. g-16130

Šmigoc Vlasta, Zlatoličje 12, Starše, za-
ključno spričevalo Trgovske šole v Maribo-
ru, letnik 1978. m-415

Šolar Marko, Dražgoše 19, Železniki, za-
ključno spričevalo o konačni šoli za poklic-
ne voznike v Škofji Loki, izdano leta 1975.
s-16084

Šoštarič Janko, Sodinci 19, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
g-16097

Špes Andreja, Sp. Polskava 72, Prager-
sko, zaključno spričevalo OŠ Sp. Polskava,
letnik 1985. m-408

Štampfer Marjana, Gradiška 251, Pesni-
ca, indeks Visoke gradbene šole v Maribo-
ru, št. 93402003. m-368

Štarkel Urška, Lipni dol 6, Jurklošter,
zaključno spričevalo SŠGT Celje, šolsko le-
to 1992/93. m-268

Štefančič Jernej, Potok 4 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21425.
s-16004

Štiftar Srečko, Ul. Arnolda Tovornika 6,
Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 6453. m-410

Šuler Ariana Nina, Pod ježami 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22449.
s-16241

Ščančar Miran, Bratonci 97, Beltinci, in-
deks, št. 93399361 TF Maribor. m-404

Tavčar Biserka, Turnerjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94939.
m-367

Tavčar Franc, Puhova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 44360,
S 512518, izdala UE Ljubljana. g-16176

Tašner Ferdinand, Lackova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40783.
m-457

Tepina Alenka, Pševska cesta 3 B, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101032908.
s-16234

Tolar Darko, Zabrežnik 4, Žiri, vozniško
dovoljenje, št. 22598, izdala UE Škofja Lo-
ka. g-16089

Tomažin Blaženka, Goričane 22 c, Med-
vode, spričevalo 3. letnika Šola za medicin-
ske sestre, izdano leta 1976. s-16155

Tomše Vrečko Ida, Praprotnikova ulica
5, Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete -
umetnostna zgodovina, izdana leta 1978.
s-16163

Tonejc Boris, Izola, vozniško dovolje-
nje, št. 6941. p-16273

Topolovec Franc, Dolena 47, Ptujska go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
32322, izdala UE Ptuj. g-16188

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, pobotnico za premoženjska zavaro-
vanja z oznako OZ-3 (od 48292 do 48300).
m-477

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, pobotnico za osebna zavarovanja z
oznako Z-3 (od 40264 do 40275). m-476

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, polico za nezgodno zavarovanje z
oznako 1-N (od 0014327 do 0014330).
m-475

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, polico za stanovanjsko zavarovanje
z oznako STAN (od 00076317 do
00076325). m-474

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, polico za zavarovanje imovine z oz-
nako 1-IM (00135813 do 00135825). m-473

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, seznam za zavarovanje živali z oz-
nako SE-ŽI 95(8001 do 8003 in od 8023 do
8025). m-472

Topolovec Ignac, Velika Varnica 15, Le-
skovec, polico za zavarovanje živali z ozna-
ko 1-ŽI od 00011604 do 00011625. m-471

Toporiš Jože, Sr. vas 14, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091257,
št. reg. 35207, izdala UE Kranj. g-16274

Trtnik Bojan, Mirje 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 330151,
št. reg. 159913. s-16227

Trček Iztok, Ob potoku 19, Žiri, zavaro-
valno polico, št. AO 0400840. g-16220

Turičnik Milan, Hudi kot 94, Ribnica na
Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje kme-
tijske šole v Mariboru, šolsko leto 91/92.
m-394

Turk Marija, Koroška vas 1, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28793. g-16113

Turk Darko, Gradišče 5, Zgornji Lesko-
vec, zavarovalno polico, št. 387223. m-362

Udovičič Janko, Preradovičeva 23, Ma-
ribor, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor, let-
nik 1976. m-393

Ulčnik Aleksander, Letonjeva 4, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru. m-439

Urbanja Anton, V Prelogi 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2723.
m-383

Valič Beti, Vodopivčeva 12, Kranj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kranj.
g-16272

Vaneski Miško, Na jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769397, št. reg. 142367. s-16129

Varoščič Stanko, Valvazorjeva 58, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-346

Vasle Robert, Andraž nad Polzelo 33,
Polzela, zavarovalno polico, št. 0388692.
3-16011

Vaupotič Dejan, Paričjak, Radenci, voz-
niško dovoljenje, št. 10698. p-16269

Velner Gorazd, Ciril Metodova 12, Mur-
ska Sobota, diplomo Srednje Agroživilske
šole, št. I-V/1397, letnik 1989. m-411

Verbole Branko, Miklošičeva 17, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12029. s-16144
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Verdev Marko, Sladki vrh 5 c, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
24789. m-397

Vesonak Benjamin, Šalovci 48, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29900,
izdala UE Ptuj. g-16281

Vidervol Matjaž, Rakitnica 58, Dolenja
vas, indeks Srednje šole in osebnih storitev.
g-16012

Vidic Andreja, Trojarjeva 40, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
16627, izdala UE Kranj. g-16189

Vidovič Valerija, Ul. Staneta Severja 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39088. m-420

Vičič Tadeja, Podgrajska 3, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8517. s-16191

Vogrin Karl, Žitence 20, Jurovski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9890. m-462

Vogrinec Vida, Grušova 27, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73010.
m-396

Volaš Mladen, Cesta M. Tita 22, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 302152. g-16122

Volf Smiljan, Ptujska c. 85, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 91079.
m-300

Volf Tanja, Ipavčeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 108972.
m-377

Volkar Andrej, Vojsko 16, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888358,
št. reg. 140843. s-16207

Volupič Borut, Ul. Šantovih 21, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90909. m-432

Vrankar Danilo, Potok 7, Laze v Tuhi-
nju, spričevalo 8. razreda OŠ Toma Brejca
oddelek za odrasle, šolsko leto 77/78.
g-16107

Vrbač Viktor, Gubčeva 6, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11487. g-16198

Vreča Damjan, Črešnjevec 3 b, Selnica
ob Dravi, spričevalo OŠ Selnica ob Dravi,
letnik 1983. m-497

Vrtar Bojan, Petrova vas 17, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7459. p-16183

Vrtačnik Nataša, Jarčeva 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29595.
s-16049

Vršič Josip, Trg 4. aprila 3, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14550.
g-16208

Vukovič Adela, Tomšičeva 6, Koper,
osebno izkaznico. g-16019

Vuksanovič Žikica, Vrtna 1, Selnica ob
Dravi, spričevalo OŠ Slavko Šlander Mari-
bor, letnik 1989. m-279

Vučič Igor, Tomšičeva ulica 6, Koper,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-5090/05-94. g-16017

Wallas Marjeta, V Murglah 44, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891987, št. reg. 109522. s-16279

Zafožnik Željko, Vukovski dol 43, Jare-
nina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1696.
m-490

Zamanek Selma, Župančičeva 5, Ro-
gaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
81486214. m-406

Zapečnik Silvo, Slomškov trg 11, Mari-
bor, maturitetno spričevalo I. gimnazije v
Mariboru, letnik 1983. m-509

Zavec Petra, Prešernova ul. 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81491182. m-508

Zemljič Helena, Kristl 3, Lenart, zaključ-
no spričevalo, šolsko leto 87/88. m-330

Zerbo Igor, Sp. Škofije 11/A, Škofije,
vozniško dovoljenje. g-16283

Zidar Velimir, Črna vas 230, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne fo-
tografske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-16053

Zlobko Jože, Ulica pregnancev 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 277574 AO,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-16059

Zorko Srečko, Lušečka vas 26, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 0387241. m-409

Zupan Mojca, Obirska ulica 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
166835, S 228434, izdala UE Ljubljana.
s-16038

Zupan Sebastijan, Krnica 58, Zgornje
Gorje, dijaško mesečno vozovnico, št.
29189. s-16313

Zupančič Srečko, Lokve 5 a, Črnomelj,
spričevalo 8. razreda OŠ za odrasle v Ljub-
ljani, izdano leta 1968. s-16081

Zupančič Srečko, Lokve 5 a, Črnomelj,
spričevalo Šole za poklicne voznike v No-
vem mestu, izdano leta 1972. s-16082

Žajdela Ivan, Juršinci 1, Juršinci, za-
ključno spričevalo Avtomehanske šole v
Mariboru, letnik 1973. m-409/a

Žajdela Ivan, Juršinci 1, Juršinci, za-
ključno spričevalo avtomehanske šole v Ma-
riboru, šolsko leto 72/73. m-380

Žejn Silvester, Črtomirova ulica 27,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982.
S-16117

Želj Vesna, Mlinska 4, Maribor, delovno
knjižico. m-392

Žibek Franc, Jablance 24, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23250. m-359

Žikovšek Irena, Šercerjeva 8, Laško, in-
deks EPF, št. 81436143. m-371

Žitko Vojko, Gosposvetska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
68461. m-293

Živkovič Zvonko, Seča 163, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 1257.
g-16100

Žnidaršič Matjaž, Cesta 4. maja 81 A,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6526. g-16104

Žniderič Maetka, Drenovec pri Bukovju
20, Bizeljsko, delovno knjižico. s-16232

Žontar Eva, Prušnikova ulica 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
211919, S 1107602, izdala UE Ljubljana.
s-16060

Žužek Tomaž, Vodnikova cesta 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 233641 in ca-
sko zavarovalno polico, št- AA 105820.
s-16090

Žumer Dušan, Hajdoše 7/A, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 31867, izdala
UE Ptuj. g-16013

Žunko Petra, Ul. Staneta Severja 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88788. m-271

Žunkovič Franc, Zlatoličje 63, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
24217. m-478

Žvikart Irena, Kozjak 34/b, Zgornja Kun-
gota, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Mariboru, letnik 1992. m-479
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