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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-6/97 Ob-3535

Veljavna pravila Sindikata podjetja No-
voles, lesna industrija, d.d., Straža, ki so
bila dne 28. 4. 1997 sprejeta na članskem
sestanku, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 154.

Št. 127-51/93 Ob-3552

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles –
Lignus Straža, Na žago 6, Straža, katere-
ga pravila so bila z odločbo, št. 127-51/93 z
dne 11. 5. 1993, sprejeta v hrambo pri Se-
kretariatu za družbeni razvoj občine Novo
mesto, in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 33, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-64/93 Ob-3553

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles – Lep-
ljeni elementi, d.o.o., Na žago 6, Straža,
katerega pravila so bila z odločbo, št.
127-64/93 z dne 14. 5. 1993, sprejeta v hram-
bo pri Sekretariatu za družbeni razvoj občine
Novo mesto, in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 60, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-66/93 Ob-3554

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles – Ža-
ga Soteska, d.o.o., Na žago 6, Straža, kate-
rega pravila so bila z odločbo, št. 127-66/93
z dne 20. 5. 1993, sprejeta v hrambo pri Se-
kretariatu za družbeni razvoj občine Novo
mesto, in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 63, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-27/93 Ob-3555

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles –
Drobno pohištvo, d.o.o., Na žago 6, Stra-
ža, katerega pravila so bila z odločbo, št.
127-27/93 z dne 5. 5. 1993, sprejeta v hram-
bo pri Sekretariatu za družbeni razvoj obči-
ne Novo mesto, in vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 7, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-18/93 Ob-3556

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles –
Energetika in storitve Straža, Na žago 6,
Straža, katerega pravila so bila z odločbo,
št. 127-18/93 z dne 12. 5. 1993, sprejeta v

hrambo pri Sekretariatu za družbeni razvoj
občine Novo mesto, in vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 48, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-72/93 Ob-3557

Ugotovi se, da je Sindikat Novoles –
Vezan les, d.o.o., Na žago 6, Straža, kate-
rega pravila so bila z odločbo, št. 127-72/93
z dne 3. 6. 1993, sprejeta v hrambo pri Se-
kretariatu za družbeni razvoj občine Novo
mesto, in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 71, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 028-1/97-12-09 Ob-3582

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov dne 28. 7. 1997 pod zap.
št. 45, z nazivom pravila sindikalne podruž-
nice Trimo Trebnje, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
kovinske in elektroindustrije Slovenije –
Sindikat Trimo, d.o.o., Trebnje in s sede-
žem: Trebnje, Prijatljeva 12.

Razglasi sodišč

St 7/97 S-332

To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 7/97 z dne 21. 7. 1997 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Stilles Stilno pohištvo in notranja opre-
ma, d.o.o., Savska cesta 15, Sevnica.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc dipl. ek. iz Sevni-
ce, Trg svobode 35.

V upniški odbor so bili imenovani up-
niki:

– Elektro Celje, Javno podjetje za distri-
bucijo električne energije p.o., Vrunčeva 2a,
Celje,

– Kovinotehna Celje, Mariborska 7,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,

Območna enota Krško,
– Lesna Šentjanž, Tovarna ivernih plošč,

Šentjanž pri Dravogradu,

– Martin Uranič, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 21. 7. 1997.

St 5/97 S-333

To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 5/97 z dne 21. 7. 1997 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Stilles Inženiring, Notranja oprema,
d.o.o., Savska cesta 13, Sevnica.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc dipl. ek. iz Sevni-
ce, Trg svobode 35.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Genius Loci, d.o.o., Dunajska 158,

Ljubljana,
– EMM Ovtar, d.o.o., montažno in tr-

govsko podjetje, Bezenškovo Bukovje 19,
Frankolovo,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Krško,

– Javor Furnir, proizvodnja furnirja Pre-
stranek, Prestranek,

– Martin Uranič, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 21. 7. 1997.

St 6/97 S-334

To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 6/97 z dne 21. 7. 1997 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Stilles Mobi, Stilno pohištvo d.o.o., Sav-
ska cesta 14, Sevnica.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc dipl. ek. iz Sevni-
ce, Trg svobode 35.

V upniški odbor so bili imenovani up-
niki:

– Gostinsko podjetje Sevnica, d.d., Trg
svobode 1,

– Transglob, Mednarodna špedicija,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Krško,

Stečajni postopki
in likvidacije
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– Gotard, d.o.o., Trojane, Proizvodno in
trgovsko podjetje, Limovce 7a,

– Matrin Uranič, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 21. 7. 1997.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 21. 7. 1997

St 22/95 S-335

V stečajni zadevi Meblo svetila, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo svetlobnih teles
in opreme Nova Gorica – v stečaju bo
drugi narok za preizkus terjatev v četrtek,
4. 9. 1997 ob 15. uri v sobi 310/III tega
sodišča.

Na naroku bo sodišče odločalo tudi o
razdelitvi premoženja, ki ga ni bilo mogoče
prodati upnikom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 18. 8. 1997

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-3591

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-
javž, Vitanje 67, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija poškodb hu-
de zime na l.c. 2302 v zimi 1996/97.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,991.519 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa 29. 8.

1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stani-

slav Krajnc, župan.
Občina Vitanje

Št. 2/97 Ob-3571

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo dopolnitev name-
re o javnem naročilu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 48-49/97:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Monika Lepoša, dipl. ek., Ljubljanska 5,
Maribor, tel. 303-285, 317-221, faks
315-136.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravstveni material:

laboratorijski testi; derivati in substituti; ra-
dioizotopi; kemikalije farmacevtske; čaji;

testi, reagenti, kemikalije; sanitetni in zobni
material; kozmetični izdelki; blago široke
potrošnje; šivalni material in mehanski šivi;
RTG material – reagenti, filmi in ostalo;
katetri, dreni, tubusi, sistemi; dializni mate-
rial; osteosintetski material; ovojnina za
zdravila; otroška in enteralna prehrana; ste-
klo in PVC potrošni material; instrumenta-
rij; nadomestni deli za medicinske aparate.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 705,185.800
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa 29. 8.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-
gor Pivec, direktor.

Št. 2/97 Ob-3572

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo dopolnitev name-
re o javnem naročilu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 48-49/97:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. 317-221, 521-441 int. 82-56, faks
511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial: izdelki iz tekstila; material za popravi-
la in vzdrževanje; pralna in čistilna sredst-
va; razni plini; premog; kurilno olje; papir-
na konfekcija; ostali režijski material; pi-
sarniški material, obrazci; splošni drobni
inventar.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 335,560.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

Datum objave javnega razpisa 29. 8.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-
gor Pivec, direktor.

Št. 2/97 Ob-3573

Na podlagi 5. člena in tretjega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih, (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 315-181, faks 511-388.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– neurgentni prevozi bolnikov,
– prevozne storitve,
– špediterske storitve,
– varovanje premoženja,
– fotokopiranje in razmnoževanje,
– organizacija strokovnih potovanj v

tujino,
– slikopleskarska dela,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska

dela (zidarstvo, keramičarstvo, tera-
cerstvo, tapetništvo, talne obloge, elek-

troinštalacije, kleparstvo, inštalaterstvo:
vodovod in centralno ogrevanje),

– vzdrževanje medicinske opreme
(vzdrževanje medicinske opreme proizva-
jalca Gambro – oprema za hemodializo
in vzdrževanje kirurškega instrumenta-
rija),

– vzdrževanje računalniške strojne
opreme.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 223,300.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa 29. 8.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: dr. Gre-
gor Pivec, direktor.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 40-43/622 Ob-3526

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Rudnik Mežica – MPI, Metalurgija, pla-
stika in inženiring, d.o.o., kont. oseba Peter
Souvent, dipl. inž. metalurgije, Žerjav 79,
Črna na Koroškem, tel. 0602/381-60,
381-40, faks 0602/351-59.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.

Navedba vsebine: graditev objekta po
sistemu inženiring s funkcionalnim klju-
čem v roke »Razžveplanje dimnih plinov«
(RDP) odpadnih plinov metalurške pre-
delave svinčevih sekundarnih surovin po
mokrem kalcitnem postopku.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 270,000.000
SIT, zaključek 22. 10. 1997.

4. Dobavni rok: 15 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Ime in podpis naročnika objave: Mirko

Kret, dipl. inž. metalurgije.
Rudnik Mežica – MPI, Metalurgija,

plastika in inženiring, d.o.o.,
Črna na Koroškem

Javni razpisi

Ob-3525

Občina Mežica objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 2497)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije Mežica - kanalizacija
Polena in zbirni kanal do Pustnikovega

jezu
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Ime in sedež naročnika: Občina Meži-

ca, Trg Svobode 1.
3. Predmet javnega naročila: izgradnja

kanalizacije Mežica - kanalizacija Polena in
zbirni kanal do Pustnikovega jezu.
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4. Razpisna dokumentacija je na voljo
na tajništvu Občine Mežica.

Interesenti lahko dvignejo originalni po-
pis del s potrdilom o plačilu stroškov v viši-
ni 5.000 SIT na žiro račun
51830-630-25617, Občina Mežica.

5. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

6. Predviden pričetek del: september
1997.

7. Rok za dokončanje del: oktober 1997.
8. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe:
– ponudbena cena (s tem da najcenejši

ponudnik ni nujno najugodnejši),
– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– če bo imel izvajalec podizvajalca mora

v ponudbi navesti katerega.
9. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– ceno izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave.
10. Kompletne ponudbe z oznako: “Po-

nudba za izgradnjo kanalizacije Mežica -
kanalizacija Polena in zbirni kanal do Pust-
nikovega jezu ne odpiraj”, pošljite v zaprti
kuverti na naslov: Občina Mežica, Trg Svo-
bode 1, 2392 Mežica.

11. Rok za oddajo ponudbe in odpiranje
ponudb je 20. dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Mežica ob 12. uri.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naš naslov do 10. ure na dan odpira-
nja ponudb.

Če se bo rok za odpiranje ponudb iztekel
na dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Mežica

Št. 02/09-97 Ob-3528

Občina Žalec, Savinjske čete 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
sanacijo lokalnih cest v Občini Žalec
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

sanacijo lokalnih cest v Občini  Žalec.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Milanu Gerželju. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu
stroškov priprave dokumentacije v višini
10.000 SIT na ŽR proračuna Občine Žalec,
št. 50750-630-10238.

4. Orientacisjka vrednost del je
30,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je druga
polovica meseca septembra, rok končanja
do konca leta 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu s 3. členom
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

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.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Ponudniki morajo, ne glede na način do-

stave, posredovati ponudbo na naslov inve-
stitorja do datuma in ure, navedene v jav-
nem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – Ponudba za sanacijo lo-
kalnih cest v Občini Žalec. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov investitor-
ja najkasneje do 5. 9. 1997 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 9. 9. 1997 ob 14. uri v
prostorih investitorja.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Ob-3524

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Krajevna skupnost Središče ob Dravi,
kont. oseba Milena Milosavljević, Trg tal-
cev 3, Središče ob Dravi, tel. 711-215, faks
711-215.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Godeninci–Preseka.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: v enem mesecu.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Krajevna skupnost Središče ob
Dravi, prevzemnik Milena Milosavljević,
Trg talcev 3, 2277 Središče ob Dravi, tel.
711-215, faks 711-215.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Krajevna skupnost
Središče ob Dravi, odpiranje vodi Pavla Iva-

nuša, Trg talcev 3, Središče ob Dravi, tel.
711-215, faks 711-215.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Krajevna skupnost Središče
ob Dravi, kont. oseba Milena Milosavljević,
Trg talcev 3, Središče ob Dravi, tel. 711-215,
faks 711-215.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 8. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Krajevna skupnost Sre-
dišče ob Dravi, kont. oseba Martin Habja-
nič, Trg talcev 3,  Središče ob Dravi, tel.
711-215, faks 711-215.

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

Ponudba mora veljati do: 3. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Martin

Habjanič.
Krajevna skupnost

Središče ob Dravi

Ob-2545

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Rozman Ervin, Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23821 int. 249, faks
0602/23-638, soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: suhomontažna obno-
va (zamenjava) oken na O.Š. Franja Go-
loba na Prevaljah in Koroškem muzeju
na Ravnah na Koroškem – mizarska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v dveh mesecih ali 60 dneh,
začetek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 10.
1997.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Ravne-Prevalje, odsek za
družbene dejavnosti, prevzemnik Rozman
Ervin, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem,
tel. 0602/23-821 int. 249, faks 0602/23-638,
soba št. 20.

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

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu: Občina Ravne-Preva-
lje, odpiranje vodi Rozman Ervin, Čečovje
12a, Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821
int. 249, faks 0602/23-638, soba št. 13.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Rozman Ervin, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821 int.
249, faks 0602/23-638.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Raj-
ko Hovnik, inž., Čečovje 12a, Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-821 int. 224, faks
0602/23-638, soba št. 3.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 10. 1997.
Datum objave razpisa:  22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Maks

Večko, dipl. inž., župan Občine Ravne-Pre-
valje.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 341-476/97-02 Ob-3547

Občina Preddvor objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97)

javni razpis
za izbiro prevoznikov za opravljanje

dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok
v Občini Preddvor za šolsko leto 1997/98

1. Naročnik: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, Preddvor.

2. Predmet razpisa: izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok Občine
Preddvor v šolskem letu 1997/98 za nasled-
nje šole:

a) OŠ Matije Valjavca Preddvor – rela-
cije:

– Arnež–Preddvor,
– Bašelj–Preddvor,
– Spodnja Bela–Preddvor,
– Srednja Bela–Preddvor,
– Zgornja Bela–Preddvor,
– Jezersko (Fužine)–Arnež,
– Jezersko (Fužine)–Preddvor,
– Jezersko (Fužine)–Zg. Jezersko (Kazi-

na),
– Jezersko (kamnolom)–Arnež,
– Jezersko (kamnolom)–Preddvor,
– Jezersko (kamnolom)–Zg. Jezersko

(Kazina),
– Kranj–Preddvor,
– Log/Preddvor–Preddvor,
– Potoče–Preddvor,
– Sp. Jezersko (Bajte)–Preddvor,
– Sp. Jezersko (Bajte)–Zg. Jezersko (Ka-

zina),
– Sp. Jezersko (Kanonir)–Preddvor,
– Sp. Jezersko (Kanonir)–Zg. Jezersko

(Kazina),

– Tupaliče–Preddvor,
– Zg. Jezersko (Kazina)–Preddvor,
– Zg. Jezersko (Štular)–Preddvor,
– Zg. Jezersko (Štular)–Zg. Jezersko

(Kazina);
b) OŠ Jakob Aljaž Kranj – relacija:
– Bašelj–Kranj;
c) OŠ Šenčur – relaciji:
– Visoko–Olševek,
– Sp. Jezersko (Bajte)–Olševek;
d) OŠ Helena Puhar Kranj – relacije:
– Log/Preddvor–Kranj,
– Preddvor–Kranj,
– Tupaliče–Kranj,
– Zg. Jezersko (Kazina)–Kranj;
e) OŠ Simon Jenko Kranj – relacija:
– Zg. Bela–Kranj;
f) OŠ France Prešeren Kranj – relacija:
– Sr. Bela–Kranj.
3. Informacije in podrobnejše podatke

ponudniki lahko dobijo v občinskem uradu
Preddvor vsak dan med 8. in 14. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 17,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in organizacija ponudbene
storitve,

– ponujena izhodišča cena,
– način korekcije in povečanja cene,
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– plačilni pogoji.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi

najugodnejši.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter na-

slov,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev ter odločbo o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– točno relacijo za katero se prijavlja,
– bruto ceno mesečne vozovnice za učen-

ca ali bruto ceno prevoženega kilometra,
– tip in starost vozil s katerimi ponudnik

konkurira za prevoze ter dokazilo o tehnični
brezhibnosti vozil,

– plačilne pogoje in fiksnost cene,
– reference (izkušnje pri prevozih šo-

loobveznih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudbe, opremljene z vso dokumen-

tacijo in oznako »Ne odpiraj – javni razpis
za prevoze osnovnošolskih otrok«, je treba
dostaviti v zaprti ovojnici v roku 15 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.

8. Odpiranje ponudb bo prvi ponedeljek
po preteku razpisnega roka ob 12. uri v pro-
storih občinskega urada v Preddvoru. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o rezultatu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravice spre-
membe časa prihoda oziroma odhoda ter
števila učencev.

Občina Preddvor

Št. 1997 Ob-3529

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/94) in navodila o vsebini in obliki

obrazcev za objavo namere o oddaji javne-
ga naročila, javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS in določitvi enotnih obrazcev za ob-
javo (Ur. l. RS, št. 41/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo agromelioracijskih del pašnikov
in travnikov

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., Glav-
ni trg 15, Vipava, kont. oseba Alenka Polj-
šak, tel. 065/65-211, faks 065/65-032.

2. Predmet javnega razpisa: izvedba
agromelioracijskih del pri obnovi travnih
površin po investicijskem programu.

3. Lokacija investicije: Gorsko-hribov-
sko območje Občine Ajdovščina v skupni
površini ca. 40 ha.

4. Dela vključujejo:
– planiranje,
– krčenje drevja in grmovja,
– založno gnojenje,
– odvoz kamenja,
– izkop odprtih jarkov,
– ureditev poti.
5. Orientacijska vrednost naročila

16,000.000 SIT.
6. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: začetek, dokončanje kakor
sama izvedba agromelioracijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Minis-
trstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Javni razpis za zbiranje zahtevkov za do-
delitev nepovratnih sredstev iz naslova in-
tervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1997, javni razpis 3 (Ur.
l. RS, št. 43/97), kolikor Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo
ugodilo, se dela v predmetu javnega naroči-
la ne bodo izvajala.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in karkšnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje resnosti ponudbe,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del,
– garancijski rok za izvedena dela.
8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje v roku 10 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS, na naslov: Kmetijska
zadruga Vipava, z.o.o., Glavni trg 15, Vipava.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«.

9. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa: najkasneje v
petnajstih dneh po poteku roka za oddajo
ponudb.

Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o.

Št. 355-01/97-765 Ob-3530

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija – Ministrstvo za okkolje in prostor –
Uprava RS za varstov narave–izpostava No-
vo mesto, Novo mesto, Glavni trg 28, kot
naročnik objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za

izvedbo geodetskih del in
ekspropriacijskega elaborata na

hidromelioracijskem sistemu Dobovsko
polje I



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 51 – 22. VIII. 1997 Stran 3653

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor–uprava Republike Slovenije za vars-
tvo narave–izpostava Novo mesto, Glavni
trg 28.

2. Predmet razpisa je izdelava odmere
linijskih objektov na hidromelioracijskem
sistemu Dobovsko polje I. ter izdelava eks-
propriacijskega elaborata za objekte kot sle-
di:

2.1 Visokovodni levobrežni savski nasip
v dolžnini ca. 1.014 m.

2.2 Objekti osnovne odvodnje s potmi
ob vodotokih (Nova Gabernica, Gaberni-
ca, Bučlen in Negot) v skupni dolžnini
ca. 8.643 m.

2.3 Melioracijski jarki s potmi v skupni
dolžnini ca. 4.500 m.

2.4 Poljske  poti  v  skupni  dolžnini
ca. 3.800 m.

Vsi objekti so znotraj oboda hidromelio-
racijskega sistema Dobovsko polje I, ki ga
tvorijo levobrežni visokovodni nasip ob Sa-
vi od brežiškega cestnega jeklenega mostu
do izpod naselja Mihalovec, vodotoki os-
novne odvodnje Nova Gabernica, Gaberni-
ca, izlivna odseka vodotoka Bučlen in Ne-
got, melioracijski jarki in poti znotraj 540 ha
hidromeliorariranih površin.

Ker za tretirano območje ni uspela ko-
masacija ni dosedaj urejeno premoženjsko
pravno razmerje med starim in novim sta-
njem ter izvršeni odkupi zemljišč.

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 10. in 12. uro na naslovu:
MOP – uprava RS za varstvo narave – iz-
postava Novo mesto, Glavni trg 28/I., po
predhodni najavi po tel.: 068 322-650 – kon-
taktni osebi (Slobodan Novaković, d.i.g. in
Jože Barič, d.i.g.).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 12,000.000 SIT.

5. Okvirni rok pričetka del je september
1997, dokončanja pa 90 koledarskih dni po
podpisu pogodbe.

6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente, ki so navedeni v odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97). Ponud-
ba se bo štela za veljavno, če bo v njej
nedvomno zapisano, da je eleborat izdelan
v skladu z navodilom za izvajanje geodet-
skih storitev – (MOP-GURS).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštavana naslednja merila:

– celovitost ponudbe,
– dosedanje delo na področju priprave

takšnih nalog,
– strokovne reference in kadri,
– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,
– ostale ugodnosti ponudnika in ostala

merila iz razpisne dokumentacije.
8. Posredovanje ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-

nih ovojnicah, z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis Dobovsko polje I.” in
oznako ponudnika do 11. 9. 1997.

Ponudbe pošljite po pošti na naslov naroč-
nika ali oddajte do 12. ure istega dne v pisarni
naročnika, Glavni trg 28, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb
Javno  odpiranje  prispelih  ponudb  bo

12.  9.  1997  ob  10. uri  na  sedežu
naročnika: MOP-URSVN, Glavni trg 28,
Novo mesto.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo pred odpiranjem ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

10. Obveščanje ponudnikov
Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-

ni najkasneje v 10 dneh po datumu odpira-
nja ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

izpostava Novo mesto

Ob-3531

Naročnik Občina Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za razširitev mostu prek reke Savinje v

Lokah pri Mozirju
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo gradbenoobrt-
niških del pri razširitvi mostu preko reke
Savinje v Lokah pri Mozirju.

2. Ponudniki morajo nuditi izvedbo vseh
razpisanih del, saj bo naročnik sklenil po-
godbo za izvedbo del le z enim, t.j. izbranim
najugodnejšim ponudnikom.

Ponudbene cene morajo biti fiksne, obra-
čun po dejanskih izmerah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7 mio SIT.

4. Predvideni rok začetka izvedbe del je
1. 10. 1997, dokončanje pa 31. 10. 1997.

5. Naročnik bo zagotovil plačilo 30 dni
po dokončanju del. Avans ni predviden.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference ponudnika,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki izvedbe,
– bonitete ponudnika,
– plačilni pogoji.
7. Naročnik si pridržuje pravico skleniti

pogodbo z izbranim najugodnejšim ponud-
nikom v zmanjšanjem obsegu od razpisane-
ga, skladno z 42. členom ZJN pa tudi, da
javnega naročila ne odda nobenemu od po-
nudnikov.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije na
Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje,
tel. 833-255 (Vinko Jeraj). Za dvig doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT na ŽR
52810-630-10098.

9. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
20. dne po objavi, do 11. ure, na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje. Odpiranje ponudb bo istega dne, to
je 12. 9. 1997 ob 12.  uri v sejni sobi Občine
Mozirje. Ponudbe morajo biti oddane v za-
prtih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne od-
piraj – Most Loke”, na kuverti pa morajo
biti navedeni tudi podatki ponudnika (na-
slov, telefon, telefaks).

10. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni najpozneje v 15
dneh od odpiranja ponudb.

Ob-3532

Naročnik Občina Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje, objavlja na podlagi zakona o
javnih naročilih (ZJN) (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za modernizacijo krajevne ceste na
Dobrovolje pri Mozirju - II. etapa
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo zgornjega ustro-
ja in asfaltnih del na relaciji Jeslane - Dob-
nik v dolžnini 2425 m.

2. Ponudniki morajo nuditi izvedbo vseh
razpisanih del, saj bo naročnik sklenil po-
godbo za izvedbo del le z enim, t.j. izbra-
nim najugodnejšim ponudnikom.

Ponudbene cene morajo biti fiksne, obra-
čun po dejanskih izmerah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16.5 mio SIT.

4. Predvideni rok začetka izvedbe del je
1. 10. 1997, dokončanje pa 15. 10. 1997.

5. Naročnik bo zagotovil plačilo 30 dni
po dokončanju del. Avans ni predviden.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference ponudnika,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki izvedbe,
– bonitete ponudnika,
– plačilni pogoji.
7. Naročnik si pridržuje pravico skleniti

pogodbo z izbranim najugodnejšim ponud-
nikom v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, skladno z 42. členom ZJN pa tudi, da
javnega naročila ne odda nobenemu od po-
nudnikov.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije na
Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje,
tel. 833-255 (Vinko Jeraj). Za dvig doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na ŽR 52810-630-10098.

9. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
20. dne po objavi, do 9. ure, na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje. Odpiranje ponudb bo istega dne, to
je 12. 9. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mozirje. Ponudbe morajo biti oddane v za-
prtih kuvertah z oznako “Ponudba – ne od-
piraj – modernizacija ceste na Dobrovlje”,
na kuveti pa morajo biti navedeni tudi po-
datki ponudnika (naslov, telefon, telefaks).

10. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30
dneh od odpiranja ponudb.

Občina Mozirje

Ob-3533

Stanovanjski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.o.o. – Mala ulica
5, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izvedbo računalniškega omrežja in
dobavo računalniške strojne opreme
1. Investitor je Stanovanjski sklad po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana

2. Predmet razpisa je izvedba računal-
niškega omrežja, dobava računalniške stroj-
ne opreme, priključitev opreme na mrežo in
zagon sistema po naslednji sprecifikaciji:
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A. Računalniška oprema:
– 1 kos mrežni strežnik (IBM/COM-

PAQ), ki ima vsaj naslednjo sestavo (mini-
malna konfiguracija):

– Procesor Intel Pentium 200 MHz;
– 64 MB pomnilnika, razširljiv na vsaj

128 MB;
– vodilo PCI/ISA;
– 1 kos trdega diska (RIDE diski)

zmogljivosti vsaj 4,0 GB;
– enota za arhiviranje podatkov zmog-

ljivosti vsaj 4,0 GB;
– disketna enota 3,5 palca zmogljivo-

sti 1,44 MB;
– CD-ROM enota vsaj osemkratne hi-

trosti;
– 14 ali 15 palični zaslon;
– SLO tipkovnica in miška;
– mrežna kartica s priključkom za

UTP za prenosne hitrosti 10/100 Mbps;
– UPS za server;
– licenčni operacijski sistem Win-

dows NT server 4.0 English Int’I CD ROM
10 Client z ustrezno programsko opremo za
arhiviranje podatkov.

– 10 kosov osebni računalnik
(IBM/COMPAQ), ki ima vsaj naslednjo se-
stavo (minimalna konfiguracija):

– Procesor Intel Pentium 166 MHz:
– 16 MB pomnilnika, razširljiv na vsaj

128 MB;
– vodilo PCI/SA;
– trdi disk zmogljivosti vsaj 2,5 GB;
– disketna enota 3,5 palca zmogljivo-

sti 1,44 MB;
– 14 ali 15 palični zaslon;
– SLO tipkovnica in miška;
– mrežna kartica s priključkom za

UTP za prenosne hitrosti 10/100 Mbps;
– zaščitni zaslonski filter;
– licenčni operacijski sistem Win-

dows95 SLO.
– 1 kos matrični tiskalnik, ki ima vsaj

naslednje zmogljivosti:
– 18 iglični z nazivno hitrostjo vsaj

400 znakov na sekundo;
– tiskanje vsaj 1+4 kopij;
– neskončni obrazec širine A3 forma-

ta papirja;
– ločljivost v grafičnem načinu del

300*300 dpi;
– podporo  za  tiskanje  OCR A  in

OCR B.
– 8 kosov laserski tiskalnik, ki ima vsaj

naslednje zmogljivosti:
– A4 formata papirja;
– ločjivost 600*600 dpi;
– nazivna hitrost tiskanja vsaj 4 strani

na minuto;
– 4 MB pomnilnika;
– možnost razširitve za mrežno pri-

ključitev;
B. Računalniško omrežje:
Ponudba za računalniško STP omrežje ka-

tegorije 5 mora vsebovati vsaj naslednje ele-
mente:

– idejni osnutek izvedbe računalniške-
ga omrežja (načrti prostorov so v posebni
prilogi) za 23 priključnih mest, kjer se v
prvi fazi v omrežje priključuje mrežni strež-
nik in 10 delovnih postaj;

– cene in tehnično specifikacijo opreme
in elementov mora vsebovati vsaj naslednje
elemente:

– 19 omara;
– HUB;
– Patch panel;
– Priključne STP vtičnice;
– Patch kabli;
– Priključni kabli;
– STP kabel;

– ceno izvedbe računalniškega ožičenja,
priključitve računalniške opreme in zagona
sistema.

3. Lokacija in dobava opreme so prostori
Stanovanjskega sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja na Mali ulici 5,
Ljubljana.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
stavke:

Idejni projekt za izvedbo računalniške-
ga omrežja (vključuje tudi instalacijo mrež-
ne programske opreme).

Cene in dobavne roke za opremo.
Registracijo podjetja.
Dokazila ponudnika o strokovni uspo-

sobljenosti njegovih kadrov za izvedbo ra-
čunalniškega omrežja (“certifikat” proizva-
jalca omrežja).

Dokazila ponudnika o strokovni uspo-
sobljenosti za vzpostavitev mrežnega strež-
nika (“certifikat” MCP za WinNT).

Dokazila ponudnika o usposobljenosti
njegovih kadrov za zagotavljanje servisa
opreme.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bo naročnik upošteval zlasti:

– kvaliteta in celovitost ponudbe;
– rok izvedbe del;
– cene s prometnim davkom;
– podatke o garanciji;
– reference ponudnika;
– plačilni pogoji.

6. Ponudniki lahko dobijo podrobnejšo
spremno dokumentacijo (idejni projekt za
strojno in mrežno opremo) po predhodnem
dogovoru vsak dan od 8. do 14. ure v pro-
storih Stanovanjskega sklada pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Mala ulica
5, Ljubljana pri Luznar Andreji.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo poslati pisno ponudbo
najkasneje do 2. 9. 1997 na naslov: Stano-
vanjski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, p.p.,
234, Ljubljana.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebo poslati v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj. Ponudba za izvedbo
računalniškega omrežja in dobavo računal-
niške strojne opreme Stanovanjskega skla-
da pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja!”

9. Odpiranje ponudb bo 5. 9. 1997 ob
12. uri v sejni sobi Stanovanjskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila o zastopanju.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za izbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izidu pisno obveščeni.

11. Opcija ponudbe mora biti najmanj 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisovalec ponudniku ne prizna no-
benih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

13. Razpis ni obvezujoč za Stanovanjski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.o.o.

14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje iz tega razpisa.

Stanovanjski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Ob-3534

Javni razpis
za izbiro izvajalca – brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
– Občina Mengeš, Slovenska c. 30,

Mengeš,
– kontaktna oseba Frleta Radovan inž.

grad., Slovenska c. 30, Mengeš tel.:
737-081, faks 738-981.

2. Predmet javnega naročila:
– zamenjava obstoječega vodovoda na

Dobeno I. in II. faza.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanje del: sep-

tember 1997 – november 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
– celovitost ponudbe;
– reference ponudnika;
– najnižja ponudba, ni nujno, da je

izbrana kot najugodnejša;
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – prijava na javni razis” v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Mengš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo prvi ponedeljek po izteku roka ob 10. uri
v prostorih Občine Mengeš, Slovenska c.
30, Mengeš.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega naročila: ponudniki bo-
do o izbiri obveščeni v roku desetih dni po
odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Občina Mengeš, Slovenska c.
30, Mengeš, kontaktna oseba Frleta Rado-
van, inž. gradb., tel.: 737-081, faks 738-981,
vsak dan od 8. do 12. ure.

Občina Mengeš

Št. 141/97 Ob-3541

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, kont. oseba Pe-
trovič Breda, H. Staneta 1, Maribor, tel.
062/2201-360, faks 062/2201-359, soba št.
323.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev poslovnih
prostorov mestne četrti Radvanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 11. 9. 1997  do
12. ure, na naslov Mestna občina Maribor,
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mestna uprava, oddelek za gospodarjenje z
občinskim premoženjem, prevzemnik Pe-
trovič Breda, H. Staneta 1, 2000 Maribor,
tel. 062/2201-360, faks 062/2201-359, so-
ba št. 323.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, odpiranje vodi Ogrizek Franc,
H. Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-360,
faks 062/2201-359, klet.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  raz-
pisno  dokumentacijo:  Mestna  občina  Ma-
ribor,  kont.  oseba  Petrovič  Breda,
H. Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201-360,
faks 062/2201-359, soba št. 323.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do  29.  8.  1997  za  5.000 SIT,  način
plačila: virman, na račun številka:
51800-630-25505.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mate-

rialno-tehnična služba.
Mestna občina Maribor

Št. 60/97 Ob-3562

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta

Črpališče Stari grad
1. Naročnik: JP Komunala Novo mesto,

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-

benih in montažnih del gradnje objekta: Čr-
pališče Stari grad.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v našem sektorju razvoja in investi-
cij na Muzejski ulici št. 5, Novo mesto, v
roku 5 dni po objavi razpisa in ob predloži-
tvi potrdila o plačilu akontacije za dvig do-
kumentacije v višini 10.000 SIT.

Navedeni znesek plačajo na žiro račun
št. 52100-601-11459 JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni pro-
met Novo mesto, s pripisom Črpališče na
vrtini Dolenjske Toplice. Ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo in druga pojasnila
ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe
pri Bogoslavu Nuniču (tel. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisnih del znaša 8,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 22. 9.
1997, končanje del 15. 12. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takšnih objektov,

– ponudbena cena,
– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so

naslednji; izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fik-
sne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvaja-
lec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odsto-
pom terjatev investitorja od dolžnikov z ob-
močja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zne-
ska plačamo z virmanom v roku 15 dni po
uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje,

– popolnost ponudbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente naštete v navodilih na-
ročnika za sestavo ponudbe.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 9. 9. 1997 do 14. ure
v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Črpa-
lišče Stari Grad – Ne odpiraj”, na naslov JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska
ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 10. 9. 1997 ob 11. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozma-
nova 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja no-
benemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

Št. 60/97 Ob-3563

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo objekta
Črpališče na vrtini Dolenjske Toplice

1. Naročnik: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-
benih in montažnih del gradnje objekta: Čr-
pališče na vrtini Dolenjske Toplice.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v našem sektorju razvoja in investi-
cij na Muzejski ulici št. 5, Novo mesto, v
roku 5 dni po objavi razpisa in ob predloži-
tvi potrdila o plačilu akontacije za dvig do-
kumentacije v višini 10.000 SIT.

Navedeni znesek plačajo na žiro račun
št. 52100-601-11459 JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni pro-
met Novo mesto, s pripisom Črpališče na
vrtini Dolenjske Toplice. Ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo in druga pojasnila
ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe
pri Bogoslavu Nuniču (tel. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisnih del znaša 15,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 22. 9.
1997, končanje del 15. 12. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena,

– sprejemanje plačilnih pogojev, ki so
naslednji; izvajalcu nudimo brezobrestni
avans v višini 25% pogodbene vrednosti.
Ob takem načinu plačila pričakujemo fik-
sne cene do konca gradnje. To mora biti v
ponudbi posebej navedeno z izjavo. Izvaja-
lec mora znesek avansa zavarovati z bančno
garancijo. Pogodbeni znesek se plačuje po
mesečnih situacijah, in sicer: 65% z odsto-
pom terjatev investitorja od dolžnikov z ob-
močja Mestne občine Novo mesto in 35% z
gotovino. Zadnjih 10% pogodbenega zne-
ska plačamo z virmanom v roku 15 dni po
uspešno opravljenem prevzemu objekta v
upravljanje,

– popolnost ponudbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente naštete v navodilih na-
ročnika za sestavo ponudbe.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 9. 9. 1997 do 14. ure
v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Črpa-
lišče na vrtini Dolenjske Toplice – Ne odpi-
raj”, na naslov JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 10. 9. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozma-
nova 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja no-
benemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 22 Ob-3564

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

javni razpis
za dobavo stroja

1. Naročnik: Šolske delavnice tehniških
šol v Ljubljani, kont. oseba: Slavko Lapa-
nja, Barjanska c. 4, Ljubljana, tel. 221-792,
faks/tel. 212-921.

2. Predmet razpisa: dobava in zagon ver-
tikalnega obdelovalnega CNC centra s sle-
dečimi tehničnimi podatki:

– pomiki X, Y, Z – min. 650×400×400,
– krmiljene osi – min. 4,
– kontrola programa z grafičnim testom,
– elektronsko ročno kolo,
– zalogovnik orodja – min. 12,
– možnost ročne menjave orodja.
3. Okvirna vrednost razpisa: 11 mio SIT.
4. Predvideni rok dobave: IV. kvartal 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, plačilni pogoji garancija, re-
ference dobavitelja in izdelovalca, izobra-
ževanje uporabnika, zagotovljen servis in
strokovna podpora. Ni nujno, da je najce-
nejši ponudnik izbran.

6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
iz 2. in 5. točke tega razpisa.

7. Rok za oddajo ponudb je sedem de-
lovnih dni od objave v Uradnem listu RS na
naslov naročnika.

8. Ponudba mora biti označena: “Ne od-
piraj – Ponudba”.
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9. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
zavoda v ponedeljek 15. 9. 1997 ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Šolske delavnice tehničnih strok
v Ljubljani

Št. 51/97 Ob-3565

Krajevna  skupnost  Voličina,  Sp.  Vo-
ličina  77,  Voličina,  objavlja  na  podlagi
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca za naslednja dela
I. modernizacija krajevne ceste Za-

vrh–Gradenšak–Sp. Voličina,
II. modernizacija krajevne ceste Za-

vrh–Bezgovec
1. Investitor: Krajevna skupnost Voliči-

na, Sp. Voličina 77, Voličina.
2. Predmet razpisa:

1. modernizacija krajevne ceste Za-
vrh–Gradenšek–Sp. Voličina, v dolžini
1.000 m

2. moderniazcija krajevne ceste Za-
vrh–Bezgovec, v dolžini 400 m.

3. Orientacijska vrednost del:
– pod I. točko okvirno 12,000.000 SIT,
– pod II. točko okvirno 5,000.000 SIT.
4. Rok  izvedbe:  predvideni  rok  pri-

četka  del  je  jesen  1997,  rok  končanja  v
letu 1998.

5. Razpisna dokumentacija je ponudni-
kom na voljo pet dni od objave razpisa med
8. in 9. uro na sedežu Krajevne skupnosti
Voličina.

6. Investitor ni dolžan ponudniku povr-
niti stroškov ponudbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovita ponudba,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– ostale ugodnosti,
– cena: najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši.
8. Ponudba mora biti izdelana za razpi-

sana dela pod I. in II. točko posamezno.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da z izbranim ponudnikom sklene po-

godbo v okviru razpoložljivih sredstev iz
naslova sofinancerjev,

– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,
ne glede na razloge.

V obeh primerih ponudnik nima pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

10. Rok za oddajo ponudb: 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba – ne odpiraj” je
treba dostaviti na naslov Krajevna skupnost
Voličina, Sp. Voličina 77, Voličina.

11. Odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997 ob
14. uri.

Ponudnike bomo o izboru obvestili pi-
sno, v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Voličina

Št. 351-5/97-1573 Ob-3566

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Lju-
tomer

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalnih cest v Občini Ljutomer L-4923
Cezanjevci–Noršinci v odseku
Cezanjevci–Lukavci in L-4913

Radoslavci–Moravski breg v odseku
Moravci–Grabšinski breg

1. Investitor: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa:
A) modernizacija lokalne ceste L-4923

v odseku Lukavci–Cezanjevci,
B) modernizacija lokalne ceste L-4913 v

odseku Moravci–Grabšinski breg (delno
plaz).

3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko dobite na Odseku za GJS,
okolje in prostorsko planiranje Občine Lju-
tomer, Vrazova 1, tel. 069/82-712 (soba št.
211).

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 5.000 SIT za posa-
mezno dokumentacijo na ŽR Občine Ljuto-
mer št. 51930-630-76197, kar ponudnik do-
kaže s potrdilom o plačilu.

4. Predvidena vrednost del znaša:
A) 27,628.197 SIT,
B) 62,671.803 SIT.
5. Rok za pričetek del za obe investiciji

je september 1997.
6. Rok za dokončanje del za obe investi-

ciji je do konca leta 1997 oziroma skladno z
razpoložljivimi sredstvi.

7. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

8. Merila za izbiro izvajalca: cena, refe-
rence, roki, nespremenljivost cen, plačilni
pogoji (odlog plačila, kreditiranje), daljši
garancijski rok, solventnost podjetja v zad-
njih dveh letih, druge ugodnosti ponudnika.

9. Ponudba mora biti izdelana za vsako
investicijo posebej na način, ki ga določa
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97). Opcija ponudbe je 30 dni.

10. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 13. ure v za-
pečateni kuverti za vsako investicijo pose-
bej z oznako »javni natečaj – cesta Ceza-
njevci–Noršinci« in »javni natečaj – cesta
Radoslavci–Moravski breg«, na naslov: Ob-
čina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
V kolikor se rok oddaje ponudbe steče na
dela prosti dan, je rok oddaje prvi naslednji
delovni dan.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
15. 9. 1997 ob 9. uri v prostorih sejne sobe
Občine Ljutomer.

12. Neprevilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

13. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca pi-
sno obveščeni v roku 8 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 351-5/97-1573 Ob-3567

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Sklad stavbnih
zemljišč Občine Ljutomer

javni razpis
za izbiro izvajalca del izgradnje

kanalizacije in pločnika ob Jeruzalemski
cesti in vodovoda na Razlagovi v

Ljutomeru

1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

2. Predmet razpisa:
A) izgradnja kanalizacije in pločnika ob

Jeruzalemski cesti v Ljutomeru,
B) izgradnja napajalnega vodovoda za

stanovanjsko sosesko na Razlagovi ulici v
Ljutomeru.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje, Vrazova 1, tel.
069/81-712 (soba št. 211).

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 5.000 SIT za posa-
mezno dokumentacijo na ŽR Občine Ljuto-
mer št. 51930-630-76197.

4. Predvidena vrednost del znaša:
A) 9,000.000 SIT,
B) 13,000.000 SIT.
5. Rok za pričetek obeh investicij je: sep-

tember 1997 oziroma po dogovoru.
6. Rok za izvedbo obeh investicij je: do

konca leta 1997.
7. Merila za izbiro izvajalca: cena, refe-

rence, roki, nespremenljivost cen, plačilni
pogoji (odlog plačila, kreditiranje), daljši
garancijski rok, solventnost podjetja v zad-
njih dveh letih, druge ugodnosti ponudnika.

8. Ponudba mora biti izdelana za vsako
investicijo posebej na način, ki ga določa
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97). Opcija ponudbe je 30 dni.

9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v zape-
čateni kuverti za vsako investicijo posebej z
oznako »Javni natečaj – Jeruzalemska cesta«
in »Javni natečaj – vodovod Razlagova«, na
naslov Sklad stavbnih zemljišč Občine Lju-
tomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer

Ob-3568

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odločbe župana Občine Grosuplje o pričet-
ku oddaje javnega naročila, št. 353-34/97 z
dne 13. 8. 1997 objavlja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji vodohrana
Železnica – 100 m3 v Občini Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo vodohrana – 100 m3 in povezo-
valnega cevovoda med starim in novim vo-
dohranom (približno 50 m) nad naseljem
Železnica.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je oktober
1997, rok dokončanja del pa december 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:
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– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še

ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-
ročnik si pridržuje določiti eventualno manj-
ši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pod-
pisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 23. 9. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo bi-
ti dostavljene osebno, in sicer v zaprti ku-
verti z navedbo naslova ponudnika in z oz-
nako »Vodohran Železnica – Ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali do-
stavljene po preteku razpisanega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpoši-
ljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nadst.),
Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb morajo
predložiti komisiji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 16. 9. 1997. Odgovori, pomembni
za vse klandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Št. 04/1263 Ob-3569

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

javni razpis
za izbiro ponudnika s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
opreme za napetostne nivoje od 0,4 kV

do 110 kV
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Vetrinjska ulica 2, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa je izbira pro-
izvajalcev in dobaviteljev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo opre-
me za napetostne nivoje 0,4 kV, 10 kV, 20
kV, 35kV in 110 kV za potrebe Elektro
Maribora:

2.1. elementi izgradnje nadzemnih niz-
konapetostnih omrežij,

2.2. elementi izgradnje kabelskih nizko-
napetostnih omrežij,

2.3. elementi izgradnje nadzemnih vodov
napetostnih nivojev 10 kV, 20 kV, 35 kV in
110 kV,

2.4. elementi izgradnje kablovodov 10
kV, 20 kV, 35 kV in 110 kV,

2.5. elementi izgradnje transformator-
skih postaj SN/0,4 kV,

2.6. elementi izgradnje razdelilnih trans-
formatorskih postaj 110/SN kV.

3. Predviden rok dobave: sukcesivno v
skladu s pozivi.

4. Orientacijska vrednost razpisa
400,000.000 SIT.

5. Prijava ponudnika mora biti sestavlje-
na v slovenskem jeziku.

6. Prijava ponudnika mora vsebovati na-
slednje podatke in dokumentacijo:

6.1. overjeno registracijo podjetja, doku-
ment ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja prijav,

6.2. BON 1 in 2 za podjetja; pri samo-
stojnih podjetnikih pa davčno napoved za
preteklo leto,

6.3. dokaz, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

6.4. potrdilo ustrezne finančne instituci-
je o celotnem prometu poslovanja podjetja
zadnjih dveh let,

6.5. podatke o sposobnosti dobave,
6.6. referenčno listo.
7. Merila za podelitev sposobnosti:
7.1. celovitost prijave ponudnika,
7.2. zagotavljanje sposobnosti ponudni-

ka opreme za dobavo spremne dokumenta-
cije k proizvodom v smislu 16. člena in
dajanja izjav o skladnosti v smislu 20. člena
zakona o standardizaciji (Ur. l. RS, št. 1/95),

7.3. sposobnost dajanja tehničnih infor-
macij ponujenih proizvodov,

7.4. garancije,
7.5. referenčna lista,
7.6. sposobnost servisiranja opreme za

čas življenjske dobe,
7.7. dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
8. Prijava, ki ne bo sestavljena v skladu z

zahtevami tega razpisa in za katero se bo v
katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponud-
nik navedel neresnične podatke, bo izločena.

9. Prijava mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako »Ne odpiraj«.

10. Prijava mora prispeti priporočeno po
pošti na navedeni naslov najkasneje v roku
10 dni po objavi v Uradnem listu RS.

11. Javno odpiranje prijav bo 25. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri v pro-
storih Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2,
Maribor. Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja prijav, mora-
jo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

12. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane prijave se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

13. Za dobro izvedbo pogodbene dobave
bo naročnik zahteval zavarovanje z bančno
garancijo.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis.

15. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobite na tel. št.
062/2200-125, vsak delovni dan med 10. in
12. uri. pri Jakl Ivu.

Elektro Maribor, p.o.

Št. 232 Ob-3570

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Ilirska Bistrica ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje nizkogradbenih del pri
rekonstrukcijah lokalnih cest na
območju Občine Ilirska Bistrica

1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa:
a) rekonstrukcija odseka lokalne ceste L

3221 Studena Gora–Pavlica v dolžini I =
836 m,

b) rekonstrukcija lokalne ceste L 3227
Sušak–Fabci v dolžini I = 1292 m,

c) rekonstrukcija odseka lokalne ceste L
3211 Zarečje–Brce v dolžini I = 998 m.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
a) 13,607.000 SIT,
b) 26,022.000 SIT,
c) 15,753.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka gradnje je sep-

tember 1977, dokončanje pa december 1997.
5. Merila za izbor najugodnejše ponud-

be so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– kreditni in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg tudi sklene ustrez-
na pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si tudi pridržuje pravico do iz-
bire različnih izvajalcev za posamezne lo-
kalne ceste in z njimi sklenjene ločene po-
godbe.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z navedbo predmeta razpisa (a, b, c),
oznako »Ponudba – ne odpiraj!« ter točnim
naslovom ponudnika, je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici do vključno 20-tega
dne po objavi tega razpisa do 12. ure na
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Vsebina ponudbe je opredeljena v razpi-
snih pogojih.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, (1. nadstropje).

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, drugo nadstropje, soba
št. 5, kjer je na vpogled tudi projektno-teh-
nična dokumentacija. Pri dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu v višini 15.000 SIT z virmanom na
ŽR 52210-630-61220, Občina Ilirska Bistri-
ca, z namenom nakazila Razpisna dokumen-
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tacija – rekonstrukcije lokalnih cest. Infor-
macije za razpisana dela daje Franc Keš, po
telefonu 067/41-361 int. 120.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-3574

Občina Cerknica, na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakona
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) in 36. člena
zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.
80/95), objavlja

javni razpis
za izgradnjo vodovodnega sistema

Pikovnik–Otave–Stražišče IV. faza –
izgradnja vodohrana Stražišče

1. Investitor: Občina Cerknica, C.
4. maja 53, Cerknica.

2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-
nega sistema Pikovnik–Otave–Stražišče, IV.
faza – izgradnja vodohrana Stražišče.

3. Orientacijska vrednost vseh del: ca.
5,800.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je po podpisu
pogodbe predvidoma oktober 1997, rok za
dokončanje november 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati dokumente
navedene v razpisnih pogojih.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe pošljite na naslov: Občina
Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ali
jih dostavite v sprejemno pisarno Občine
Cerknica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: »Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
vodohrana Stražišče«.

Kolikor pride zadnji dan za oddajo po-
nudb na dela prost dan, je dan oddaje prvi
naslednji delovni dan.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1997
ob 12. uri v pisarni župana Občine Cerknica.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Cerknica, Cesta
4. maja 53, Cerknica. Pri dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno priložiti potrdilo o
plačilu pristojbine v višini 7.000 SIT na ŽR
50160-630-810321 z namenom nakazila
»Pristojbina za razpis izgradnja vodohrana
Stražišče«.

Vsa dodatna pojasnila daje Samo Mlinar
inž. grad. ali Janez Sterle inž.grad., na tel.
št. 061/793-313, int. 38, od 7. do 15. ure.

11. Investitor si zadržuje pravico, dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva. V tem primeru po-
nudnik nima pravice do uveljavljanja od-
škodnine.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-

navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

Občina Cerknica

Št. 347-1/97 Ob-3575

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Lenart, kontaktna oseba Edo
Zorko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah tel. 062/724-256, faks:
062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Naziv vsebine:
a) obnova cestišča na asfaltiranih lo-

kalnih cestah v dolžini ca. 2,5 km,
b) sanacija delov poškodovanih cestišč

(popravila cestišča, bankin, odvodnjava-
nja) na asfaltiranih lokalnih cestah v dol-
žini ca. 6 km.

Kraj izpolnitve: območje Občine Lenart.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
pod 2.a) 18,000.000 SIT in
pod 2.b) 7,658.119 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: en me-

sec ali 30 dni, začetek: 15. 10. 1997, zaklju-
ček 15. 11. 1997.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Lenart, prevzemnik Vin-
ko Kramberger, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, soba št. 29/II,
tel. 062/724-205, int. 49, faks: 062/723-015.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj –
sanacija cest” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Občina Lenart, odpira-
nje vodi Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, int. 10, faks: 062/723-015, so-
ba 24/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lenart, kontaktna
oseba: Vinko Kramberger, Trg osvoboditve
7, Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, int. 49, faks: 062/723-015, so-
ba 29/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na Občini

Lenart, kontaktni osebi Vinko Kramberger
in Silvo Slaček, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/724-205, int. 49 in 10.

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predviden datum objave sklepa o dodeli-

tvi naročila do 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Slavko

Kramberger, dr. vet. med., župan Občine
Lenart.

Občina Lenart

Št. 462-5/96 Ob-3576

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena  zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Sklad stavbnih zemljišč obči-
ne Lenart objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo ceste, kanalizacije in
vodovoda v industrijski coni Lenart – I.

in del II. faze
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Sklad stavbnih zemljišč občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih go-
ricah.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
ceste s premostitvenim objektom, kanaliza-
cije in vodovoda v industrijski coni Lenart,
I. in del II. faze.

Navedba vsebine: dela se bodo izvajala
po projektu Inštituta za ekološki inženiring
Maribor, št. projekta 648031, in sicer:

– podaljšek ceste II. v dolžini 115 m z
meteorno kanalizacijo,

– kanalizacija – kanal I. v dolžini 175 m
(∅ 20 cm),

– prestavitev vodovoda iz ceste I. v re-
zervat za pločnik ob cesti v dolžini 150 m
(duktil 125/10),

– cesta H (proti Ambravitalu v dolžini
65 m),

– premostitveni objekt na jarku v po-
daljšku ceste I.

3. Orientacijska vrednost naročila je
20,000.000 SIT – funkcionalni ključ v roke.

4. Predvideni rok pričetka del je 15. 10.
1997, rok dokončanja 31. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

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

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 9. 1997 do
12. ure na naslov: Sklad stavbnih zemljišč
občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slovenskih goricah, soba št. 29/II.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis – cesta, kanalizacija, vo-
dovod – industrijska cona”. Na kuverti mo-
ra biti razviden tudi ponudnik.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 11. uri v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 24/II.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje do 8. 10. 1997.
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11. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg del. Izvajalec v primeru
zmanjšanja obsega naročila ni upravičen do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

12. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na Občini Le-
nart, Trg  osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, soba št. 29/II.

13. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS pa do 19. 9. 1997 vsak delovnik
med 7. in 13. uro.

14. Dodatna pojasnila glede razpisne do-
kumentacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart, telefon
062/724-205, int. 26 (Irena Golob, Silvo Sla-
ček).

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

Ponudba mora veljati do 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predviden datum objave sklepa o dodeli-

tvi naročila do 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Srečko

Šalamun, predsednik upravnega odbora
Sklada stavbnih zemljišč.

Sklad stavbnih zemljišč
občine Lenart

Ob-3577

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Slav-
ko Zalar, dipl. inž., Jamova 39, Ljubljana,
tel. 177-39-00 (centrala), faks:
061/12-35-400.

2. Predmet javnega naročila: storitve:
čiščenje poslovnih prostorov Instituta na
lokaciji Jamova 39 v Ljubljani in Reak-
torski center Podgorica, Brinje 40, Dol
pri Ljubljani v skupni izmeri 23.950 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,500.000 SIT na mesec.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 za dobo dveh let.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, stalnost cene, reference, opcija po-
nudbe, druge posebne ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Institut “Jožef Stefan”, prevzem-
nik vložišče Instituta – Jamova 39, vhod z
Jadranske ulice, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks:
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
čiščenje poslovnih prostorov”, s številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS in
s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, odpiranje vodi Slavko Zalar, dipl. inž.,
Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice Centra

za informatiko in izobraževanje, Ljubljana,
tel. 177-39-00 (centrala), faks:
061/12-35-400, soba št. C86 - predavalnica.

8. Rok, ko bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, kjer se dvigne raz-
pisna dokumentacija: Institut “Jožef Ste-
fan”, kont. oseba vložišče Instituta, Jamova
39 – vhod z Jadranske ulice, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks: 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta  “Jožef Stefan” do 10. 9. 1997 na
podlagi predložitve dokazila o plačilu 3.000
SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
“za razpisno dokumentacijo – čiščenje” na
žiro račun naročnika št. 50101-603-50272.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 12. 9. 1997 –
pisna pojasnila glede razpisne dokumenta-
cije bodo posredovana najkasneje do 16. 9.
1997.

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

Ponudba mora veljati do 22. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum dodelitve naročila:

20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Institut

“Jožef Stefan”, direktor: prof. dr. Vito Turk.

Ob-3578

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Jože
Matko, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks: 061/12-35-400.

2. Predmet javnega naročila: storitve: fi-
zično varovanje premoženja Instituta na
lokaciji Jamova 39 v Ljubljani in Reak-
torski center Podgorica, Brinje 40, Dol
pri Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT na mesec.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 za dobo dveh let.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji: preglednost in celovitost ponud-
be, cena, stalnost cene, reference, druge po-
sebne ugodnosti.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Institut “Jožef Stefan”, prevzem-
nik vložišče Instituta – Jamova 39, vhod z
Jadranske ulice, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na, tel. 177-39-00 (centrala), faks:
061/12-35-400.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
fizično varovanje premoženja”, s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in s točnim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 11. uri na naslovu: Institut “Jožef Ste-
fan”, odpiranje vodi Marko Burnik, dipl.
prav., Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice,
Centra za informatiko in izobraževanje,
Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks:
061/12-35-400, soba št. C86 - predavalnica.

8. Rok, ko bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, kjer se dvigne raz-
pisna dokumentacija: Institut “Jožef Ste-
fan”, kont. oseba vložišče Instituta, Jamova
39 – vhod z Jadranske ulice, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks: 061/12-35-400.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta “Jožef Stefan” do 10. 9. 1997 na
podlagi predložitve dokazila o plačilu 3.000
SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
“za razpisno dokumentacijo – varovanje”
na žiro račun naročnika št.
50101-603-50272.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 12. 9. 1997 –
pisna pojasnila glede razpisne dokumenta-
cije bodo posredovana najkasneje do 16. 9.
1997.

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

Ponudba mora veljati do 22. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum dodelitve naročila:

20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Institut

“Jožef Stefan”, direktor prof. dr. Vito Turk.
Institut “Jožef Stefan”

Ob-3579

Javni razpis
za izbiro usposobljenih dobaviteljev
opreme in storitev na tej opremi za

potrebe računalniškega omrežja javnega
zavoda RTV Slovenija ter izbiro

dobaviteljev opreme in storitev na tej
opremi za 1. fazo izgradnje

računalniškega omrežja javnega zavoda
RTV Slovenija

1. Predmet razpisa je izbira usposoblje-
nih dobaviteljev opreme in storitev na tej
opremi za področja:

– aktivna oprema za lokalna računalniška
omrežja;

– požarna pregrada;
– spletni strežnik;
– modemska oprema;
– ISDN vmesniki;
– strežniki za oddaljene dostope;
– kontrola dostopa;
– varen prenos podatkov;
– medsebojne povezave oddaljenih lo-

kacij;
– nadzor omrežja;
ter izbira dobaviteljev opreme in storitev

na tej opremi za 1. fazo izgradnje računal-
niškega omrežja javnega zavoda RTV Slo-
venija.
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Ponudniki se lahko prijavijo na vsako
posamezno področje.

V razpisni dokumentaciji je opredeljena
oprema in storitve na tej opremi, za katere
pričakujemo ponudbe.

2. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevane elemente, označene in ureje-
ne v naslednjem vrstnem redu:

2.1. krovno izjavo, ki mora biti ožigosa-
na in podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika ter mora vsebovati:

– navedbo števila strani, ki sestavljajo
ponudbo,

– izjavo ponudnika, da so vsi dokumen-
ti, ki so priloženi ponudbi, priloženi v origi-
nalu,

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanske-
mu stanju;

2.2. podatke o ponudniku, ki morajo ob-
segati:

– kopije vseh registrskih listov, ki odra-
žajo zadnji status ponudnika in morebitnih
podponudnikov,

– dokazila, da ponudnik in morebitni
podponudniki prodajajo ponujeno opremo
in izvajajo ponujene storitve na tej opremi v
Republiki Sloveniji vsaj 24 mesecev pred
dnevom odpiranja ponudb,

– seznam strokovnega kadra ponudnika
in morebitnih podponudnikov s področja po-
nujene opreme in storitev na tej opremi ter
njihove reference. Kolikor ponudnik za do-
bavo opreme in opravljanje storitev na tej
opremi sodeluje s podponudniki, jih mora
navesti in tudi za delavce podponudnikov
navesti reference s področja del, katera
opravljajo na področjih, ki jih pokriva pod-
ponudnikov del ponudbe. Ponudnik mora
za morebitne podponudnike priložiti doka-
zila o poslovnem sodelovanju z njimi;

2.3. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3, ki na dan odpiranja ponudb
ne smejo biti starejši od 30 dni. Zaželjena
so tudi morebitna poslovna poročila o pos-
lovanju ponudnika oziroma poročilo certifi-
cirane revizijske hiše za preverjanje bonite-
te ponudnika, ki naj bodo izdana po 20.
juliju 1997;

2.4. seznam večjih referenc ponudnika z
navedbo del in obsega. Referenčna lista naj
vsebuje le tiste reference, ki so po obsegu
večje oziroma primerljive z obsegom ponu-
jene opreme in storitev na tej opremi po tem
razpisu za izbiro usposobljenih dobavite-
ljev opreme in storitev na tej opremi – ne za
graditev I. faze;

2.5. podatke o ponujeni opremi oziroma
storitvah na tej opremi za splošni del (prido-
bivanje usposobljenosti), urejenih v istem
vrstnem redu, kot v razpisni dokumentaciji,

2.6. podatke o ponujeni opremi oziroma
storitvah na tej opremi za 1. fazo izgradnje
računalniškega omrežja javnega zavoda
RTV Slovenija, urejenih v istem vrstnem
redu kot v razpisni dokumentaciji;

Ponudnik mora za ponujena dela izdelati
terminski plan za vse vrste razpisanih del.

2.7. Vse ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisani dokumentaciji.

Ocenjena vrednost za 1. fazo je
63,000.000 SIT.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov iz te točke in ne bodo urejene v

zahtevanem vrstnem redu, bodo kot ne-
ustrezne izločane iz nadaljnje obravnave.

Vse kopije dokumentov in vsa dokumen-
tacija (razen tehnične dokumentacije), ki jo
za razpis pripravi ponudnik sam, mora biti
opremljena z žigom in podpisom odgovorne
osebe.

Vse, kar velja za ponudnika, velja tudi
za morebitne njegove podponudnike.

3. Kriteriji za izbiro dobaviteljev opre-
me in izvajalcev storitev na tej opremi so:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
tem razpisu,

– status ponudnika, njegovo finančno
stanje, kadrovske zmogljivosti in poslovne
povezave s področja ponudbe,

– rezultati morebitnega testiranja ponu-
jene opreme,

– tehnične lastnosti ponujene opreme in
tehnična ocena ponujene dodatne rešitve,

– reference ponudnika in principalov v
Republiki Sloveniji in v tujini,

– komercialni pogoji (garancijski pogo-
ji, odnos cena/kvaliteta, dobavni roki, po-
pusti),

– možnost plačila vsaj 20% vrednosti del
s kompenzacijo,

– najkrajši rok za dokončanje razpisanih
del,

– dosedanje sodelovanje ponudnika z
javnim zavodom RTV Slovenija.

4. Naročnik izključuje obvezo skleniti
pogodbo z najcenejšim ponudnikom, oziro-
ma si pridržuje pravico, da izbora ne opravi.

5. Razpisno dokumentacijo, ki podrob-
neje določa elemente in zahteve razpisa, lah-
ko ponudniki dvignejo ob predložitvi potr-
dila o vplačilu 15.000 SIT (stroški za izde-
lavo razpisne dokumentacije in pošiljanje
obvestil) na žiro račun javnega zavoda RTV
Slovenija številka 50101-603-45036, s pri-
pisom »Stroški razpisa RTVS
LAN-WAN-97«, in izjave, da bodo prejeto
dokumentacijo obravnavali kot poslovno
skrivnost in le za potrebe tega razpisa, v
roku 9 delovnih dni po objavi razpisa, med
9. in 11. uro v RTV Slovenija, Kolodvorska
2-4, 1550 Ljubljana, v tajništvu sektorja in-
formatike.

6. Odgovore na vsa vprašanja in dodatna
pojasnila v zvezi s tem javnim razpisom
bodo podjetja, ki so dvignila razpisno doku-
mentacijo, prejela izključno na informativ-
nih dnevih dne 12. 9. in 24. 9. 1997 ob 11.
uri v prostorih v RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2-4, Ljubljana, v veliki sejni sobi.

Podjetja morajo vsa vprašanja in zahteve
za pojasnila dostaviti dan pred informativ-
nim dnevom v vložišče javnega zavoda RTV
Slovenija ali po faksu na številko
061/175-21-80 z oznako »Vprašanja za jav-
ni razpis RTVS LAN-WAN-97«.

Udeleženci informativnega dneva mora-
jo predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki
je prevzelo razpisno dokumentacijo.

7. Komisija za odpiranje ponudb bo upo-
števala vse ponudbe, ki bodo vročene oseb-
no do 30. 9. 1997 do 12. ure na RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2-4, Ljubljana, v tajniš-
tvu sektorja informatike.

8. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naziva
in naslova ponudnika ter oznakama »Ne od-
piraj – ponudba« in »Javni razpis RTVS
LAN-WAN-97)«.

9. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo 30. 9. 1997 ob
12.30 v prostorih RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2-4, Ljubljana (velika sejna soba).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

10. Izmed ponudnikov na ta razpis bodo
izbrani  usposobljeni dobavitelji za razpisa-
no opremo in storitve na tej opremi za čas do
zaključka naslednjega javnega razpisa za
istovrstno opremo in storitve na tej opremi,
izmed ponudnikov, katerim bo priznana us-
posobljenost, pa izvajalci za 1. fazo izgrad-
nje računalniškega omrežja RTV Slovenija.

11. Sklep o izbiri usposobljenih dobavi-
teljev za razpisano opremo in storitve na tej
opremi ter izbiri izvajalcev 1. faze izgrad-
nje računalniškega omrežja javnega zavoda
RTV Slovenija, bo RTV Slovenija odposlal
vsem ponudnikom v roku 45 dni po odpira-
nju ponudb.

RTV Slovenija

Št. 64/97 Ob-3580

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalnih

cest v Občini Velike Lašče
1. Naročnik del je Občina Velike Lašče,

Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za obnovitvena dela na lokalnih cestah v
Občini Velike Lašče.

3. Orientacijska vrednost del znaša
19,019.459 SIT.

4. Predvideni začetek del bo takoj ob
podpisu pogodbe, predvideni rok končanja
del je 15 dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski roki, opcija ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče v zapečateni ovojni-
ci z oznako »Ponudba za obnovitvena dela
na lokalnih cestah« – Ne odpiraj!

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri v prostorih Občine Velike Lašče,
Velike Lašče 15.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo do vključno
desetega dne od objave, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na sedežu Občine Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče,
tel. 061/789-238.

10. Naročnik si pridržuje pravico eventual-
no zmanjšati obseg del od razpisanega oziro-
ma na razpoložljive finančne zmožnosti.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

Občina Velike Lašče

Ob-3587

Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na
podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah.

2. Predmet javnega razpisa:
a) sanacija ceste Mestinje–Lemberg–Pe-

čica L 547419 v dolžini 2550 m, širina 4 m,
preplastitev 10.200 m2,
sanacija 1.150 m2,
izravnava 23 ton,
čiščenje jarkov 1.800 m.
b) sanacija  ceste  Pečica–Sladka  gora–

Lemberg L 547420 v dolžini 2560 m in
3200 m, širina 4 m,

preplastitev 10.480 m2,
sanacija 2.400 m2,
izravnava 100 ton,
čiščenje jarkov 2.500 m.
Preplastitev obsega: čiščenje asfaltirane

površine, emulzijski prebrizg in strojno as-
faltiranje v debelini 3 cm AB 83.

Sanacija obsega: zasek obstoječega as-
falta z odstranitvijo na deponijo do 3 km,
izkop in odstranitev nenosilnih tal v globino
do 50 cm, napravo drenažnega izpusta, va-
ljanje posteljice, dobavo in vgrajevanje tam-
pona do 45 cm, napravo asfaltne prevleke v
debelini 5 cm BTD.

Izravnava: strojna dela, ročno izravnavo
obstoječega vozišča z BTD.

Čiščenje jarkov: izkop in odvoz 0,20
m3/m na razdaljo do 3 km.

3. Skupna orientacijska vrednost naroči-
la: 30,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: takoj po podpisu po-
godbe.

Dokončanje del: dva meseca po podpisu
pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno najugodnejši),
– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok predložitve ponudbe je 22. sep-

tember 1997 do 12. ure na naslov Občina
Šmarje pri Jelšah, Urad župana, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: »Ne odpi-
raj« – Javni razpis za sanacijo cest Mesti-
nje–Lemberg–Pečica in Pečica–Sladka go-
ra–Lemberg.«

7. Javno odpiranje ponudb bo 22. sep-
tembra ob 13. uri v sejni sobi Občine Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 7 dni po odpiranju po-
nudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah pri Anto-
nu Lahu (tel. 821-007), kjer lahko dobijo
tudi vse dodatne informacije.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 650/97-31 Ob-3597

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona, tel. 069/616-71, faks 069/624-38, so-
ba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija lokalne ce-
ste Ihova–Negova.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakaršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/616-71, faks
069/624-38, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Gornja
Radgona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič
dipl. prav., Partizanska 13, Gornja Radgo-
na, tel. 069/616-71, faks 069/624-38.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar inž. gr., Parti-
zanska 13, Gornja Radgona, tel. 069/616-71,
faks 069/624-38, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
z virmanom, na račun številka:
51910-630-76108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do konca izvedbe

del.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 25. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Gornja Radgona.

Št. 650/97-31 Ob-3598

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona, tel. 069/616-71, faks 069/624-38, so-
ba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste Ivanjski vrh–Negovsko jeze-
ro.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
 5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakaršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/616-71, faks
069/624-38, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Gornja
Radgona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič
dipl. prav., Partizanska 13, Gornja Radgo-
na, tel. 069/616-71, faks 069/624-38.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar inž. gr., Parti-
zanska 13, Gornja Radgona, tel. 069/616-71,
faks 069/624-38, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
z virmanom, na račun številka:
51910-630-76108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Ponudba mora veljati do konca iz-

vedbe del.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 25. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Gornja Radgona.

Št. 650/97-31 Ob-3599

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona, tel. 069/616-71, faks 069/624-38, so-
ba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste v Črešnjevcih – Jančarova
Graba.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakaršnekoli omejitve, ki bodo upo-
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števane: najnižja cena in druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Gornja Radgona, prev-
zemnik tajništvo občine, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 069/616-71, faks
069/624-38, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Gornja
Radgona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič
dipl. prav., Partizanska 13, Gornja Radgo-
na, tel. 069/616-71, faks 069/624-38.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumetacijo: Občina Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar inž. gr., Parti-
zanska 13, Gornja Radgona, tel. 069/616-71,
faks 069/624-38, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 9. 1997 za 10.000 SIT, način plačila:
z virmanom, na račun številka:
51910-630-76108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do konca izvedbe

del.
Datum objave razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 25. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Gornja Radgona.
Občina Gornja Radgona

Št. 6/14-1969/5-97 Ob-3600

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana razpisuje na podlagi
53. člena zakona  o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

ponovni javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Plavž–Jesenice

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega omrežja (KKO + RNO) Plavž–Je-
senice.

3. Razpisno dokumentacijo in podrobnej-
ša navodila lahko ponudniki dvignejo od
25. 8. 1997 dalje na sedežu investitorja in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mirka
Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri Toma-
žu Pintarju, v sobi št. 36, tel. št. 064/2620.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del: 28,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta:Plavž–Jesenice.
6. Pričetek in dokončanje del: predvide-

ni rok za začetek del je 15. 9. 1997, predvi-
deni rok za zaključek del pa je 30. 11. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
4. 9. 1997 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o. PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o. PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj, Mir-
ka Vadnova 13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe  morajo  biti  oddane  v  enem
izvodu  v  zapečateni  kuverti  z  oznako
»Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo kra-
jevnega kabelskega in razvodnega omrežja
(KKO + RNO) Plavž–Jesenice.

10. Odpiranje  ponudb  bo  komisijsko
5. 9. 1997 ob 8. uri v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo
obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 006-15-98/97 Ob-3588

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in navodilom
pripravi investicijske dokumentacije in spre-
jemanju investicij (Ur. l. RS, št. 16/97) ob-
javlja Občina Semič

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela -

sanacijo, na lokalnih cestah po zimi
1996/97

1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič.

2. Predmet javnega razpisa: obnovitvena
dela na lokalnih cestah - sanacija po zimi
1996/97 skladno z razpisno dokumentacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig razpi-
sne dokumentacije je proti plačilu 5.000 SIT,

na ŽR 52110-630-40318 Občina Semič (pla-
čilo materialnih stroškov za javni razpis).

4. Vrednost del znaša 23,430.249 SIT.
5. Predvideni pričetek del je 15. september

1997, dokončanje del do 15. oktobra 1997.
6. Podpisane  in  pravilno  opremljene

ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 4. septembra 1997 do 11.30, ali
osebna oddaja ponudb v tajništvu pri Križan.
Ponudbe morajo biti v zapečateni koverti z
oznako “Ne odpiraj - Ponudba za obnovitve-
na dela na lokalnih cestah”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v
skladu  z  določili  19.  člena  ZJN,  ter
9. člena odredbe o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije in mora
vsebovati vse potrebne sestavine, ki so po-
drobneje razvidne iz razpisnega gradiva,
in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebi-
na).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo - dovoljenje upravne enote
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1

in 2, oziroma BON 3), ki ne sme biti starej-
še kot 30 dni.

III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (30 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika),
– podpisan predlog pogodbe,
– način obračuna in dinamika plačil,
– delež stroškov podizvajalcev in naved-

ba podizvajalcev,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podob-

na dela, kot so razpisana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 4. sep-

tembra 1997 ob 12. uri v prostorih Občine
Semič. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje ponu dnika pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– garancija na izvedbo del,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika in usposobljenost

za razpisana dela,
– druge ugodnosti.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,

nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

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

Predvideni datum objave 22. avgust 1997.
Prevideni datum objave dodelitve naro-

čila 12. september 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivan

Bukovec, župan.
Občina Semič

Ob-3589

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za opravljanje avtobusnih prevozov

osnovnošolskih otrok v Občini Sežana
v šolskem letu 1997/98

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska
4, Sežana.

2. Predmet razpisa: izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine
Sežana v šolskem letu 1997/98 za naslednje
šole:

– Osnovna šola Sežana

Relacija Št. km Št. otrok Čas prihoda Čas odhoda
v šolo iz šole

Sežana-Štorje-Mahniči-
Dolenje-Ponikve 24 48 7.45 12.30; 13.30
Sežana-V. Polje-Ravnje 28 43 7.45 13.30
Sežana-Orlek 5 14 7.45 13.30
Sežana-Lokev 9 46 7.45 12.45; 13.30
Sežana-Povir 5 69 7.45 13.25
Sežana-Senadole 7 10 7.45 13.15
Sežana-Dane 2 31 7.45 12.30; 13.30
Sežana-Šmarje 3 22 7.45 12.55; 14.10

– Osnovna šola Dutovlje

Relacija Št. km Št. otrok Čas prihoda Čas odhoda
v šolo iz šole

Križ-Dutovlje 5 5+35 7.45 12.05; 13.20
Vrhovlje-Dutovlje 6 21 7.45 13.20
Tublje-Pliskovica-
Dutovlje 10 21 7.45 13.20
Kopriva-Dutovlje 3 30 7.45 11.35; 13.20

3. Informacije in podrobnejše podatke
lahko ponudniki dobijo pri Strajnar Lauri
na Občini Sežana, soba št. 66/A vsak dan
med 7. in 11. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov je 25,000.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter na-

slov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra oziroma po-

trdilo o priglasitvi dejavnosti, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev ter odločbo o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– šolo za katero se prijavlja,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra ali ceno mesečne vozovnice za učen-
ce v primeru, da ponuja prevoze na rednih
avtobusnih linijah,

– velikost vozila (število sedežev),
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozi-

la in dokazilo o zavarovanju,
– reference (izkušnje pri prevozih šo-

loobveznih otrok),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so:

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponudbena cena,
– način povečevanja cene,
– reference,
– ugodnosti, kolikor jih nudi za učence na

rednih avtobusnih linijah ali morebitne ugod-
nosti pri prevozih, ki so predmet razpisa,

– plačilni pogoji,
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentaci-

jo in oznako “Ne odpiraj - javni razpis za
prevoze šoloobveznih otrok”, je potrebno do-
staviti v zaprti ovojnici v roku 20 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Rok za
oddajo ponudbe je 15. september 1997 do
11. ure v sprejemni pisarni Občine Sežana.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 13. uri v prostorih male sejne dvorane
Občine Sežana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj poob-
lastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Sežana

Št. 110-1/97 Ob-3594A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: poročilo o vplivih na

okolje za cestno povezavo naselja Vici na
R 373/1364 Trava-Čabar in lokalno

cesto 3613 Črni potok-Žurge
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.

105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Mojca Novak, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za

naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 9. 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 “Poročilo o
vplivih na okolje za cestno povezavo nase-
lja Vici.” – M.N.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 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 javne-
ga razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594B

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik ob-
javlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija podvoza

v Harijah skupno z podpornim zidom
na cesti R 381 odsek 1379 v km 6+700

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Dušan Pirc, gr. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 9. 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 “Sanacija pod-
voza v Harijah skupno z podpornim zidom.”
– D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594C

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovne javne razpise
za oddajo del:
1. Cestna razsvetljava v kraju Slivni-

ca M 10/274



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3664 Št. 51 – 22. VIII. 1997

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

2. Cestna razsvetljava v kraju Grič in
Prigorica M 6/263

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

3. Semaforizacija prehoda za pešce v
Ljubljani - Celovška cesta

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT (za vsak razpis posebej) lahko
plačajo na blagajni DDC, soba 105/I oziro-
ma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838. Stro-
kovne informacije vam posreduje Zdenko
Podreka, inž. (tel. 061/178-83-00).

Predviden rok trajanja del je 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 9. 1997 do 8.30 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:

1. ”Cestna razsvetljava v kraju Slivni-
ca.” – Z.P.

2. ”Cestna razsvetljava v kraju Grič in
Prigorica.” – Z.P.

3. ”Semaforizacija prehoda za pešce v
Ljubljani - Celovška cesta.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594Č

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javne razpise
za oddajo del:
1. Postavitev novih cestnih smernikov

na cestah, ki z njimi niso opremljene in
sicer R 343, R 341a, R 341b, R 342, R 367,
R 338, R 337, R 343a, R 346, R 351 na
območju CP Maribor

Orientacijska vrednost del znaša
3,100.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

2. Postavitev novih cestnih smernikov
na cestah, ki z njimi niso opremljene in
sicer R 326a, R 336, R 338, R 339, R 345
in R 362 na območju CP Celje

Orientacijska vrednost del znaša
5,600.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

3. Postavitev novih cestnih smernikov
na cestah, ki z njimi niso opremljene in

sicer R 301, R 301c, R 301f, R 303a, R 305,
R 305c, R 305d, R 306, R 308, R 312,
R 312a, R 319, R 377, R 387 na območju
CP Nova Gorica

Orientacijska vrednost del znaša
5,600.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT (za vsak razpis posebej) lahko
plačajo na blagajni DDC, soba 105/I oziro-
ma na ŽR DDC, št. 50105-601-13838. Stro-
kovne informacije vam posreduje Barbara
Klemen, dipl. inž. (tel. 061/178-83-00).

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 9. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. ”Postavitev novih cestnih smernikov
na območju CP Nova Gorica.” – B.K.

2. ”Postavitev novih cestnih smernikov
na območju CP Maribor.” – B.K.

3. ”Postavitev novih cestnih smernikov
na območju CP Celje.” – B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594D

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objav-
lja

javni razpis
za oddajo del: PGD,PZI 5 mostov na
Jezerskem, cesta R 319, odsek 1106, v

km 0,860, 2,280, 3,000, 8,680 in km 9,210
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Miro Vrbek, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 5 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 9. 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 “PGD, PZI 5
mostov na Jezerskem.” – M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 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 javne-
ga razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594E

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objav-
lja

javni razpis
za oddajo del: izdelava dopolnitve

idejnega projekta za cesto R 315/1089
obvoznica Bled

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Boris Fakin, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
7,500.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 1 mesec po
sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 9. 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 “Izdelava do-
polnitve idejnega projekta - obvoznica
Bled.” – B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 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 javne-
ga razpisa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594F

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: modernizacija R 321/1128

Vresje - Soriška Planina
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
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29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Janez Gorenc, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 9. 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 “Moderniza-
cija R 321c/1128 Vresje-Soriška Planina.”
– J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594G

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez

hudournik v Podčeli (Sušec-Podčela) na
R-301/1003

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Sašo Pirc, gr. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 9. 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 “Sanacija mo-
stu čez hudournik v Podčeli.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594H

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste
R 301-F/1024 Zalošče-Dornberk od

km 0,250 do km 0,750
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Miloš Dernovšek, inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
85,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 9. 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 “Rekonstruk-
cija ceste R 301-F/1024 Zalošče-Dornberk.”
– M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 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 javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3594I

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljub-
ljana, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: ureditev vozišča R-322 a
Mengeš - Duplica in semaf. peš prehoda

na R-322 v Mengšu
Orientacijska vrednost del znaša

14,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 25. 8. do
29. 8. 1997. Materialne stroške v višini
3.150 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Tibor Praprotnik, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-00).

Predviden rok trajanja del je 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za

naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 9. 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 “Ureditev vo-
zišča R-322 a Mengeš - Duplica in semaf.
peš prehoda.” – T.P.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 9.1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 005-6/97-130 Ob-3595

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, na podlagi zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev dela lokalne

ceste L - 7221 Loka - Dobrina - Cerovec
na odseku Hrastje - Cerovec v dolžini

850 m
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: lokalna cesta L - 7221.
3. Lokacija: KS Loka pri Žusmu.
4. Obseg in vrsta del: gradbena dela.
5. Orientacijska vrednost del: 10,000.000

SIT.
6. Rok pričetka del: september 1997.
Rok dokončanja: oktober 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
do 1. 9. 1997 med 8. in 10. uro, na oddelku
za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, po predhodnem plačilu 3.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na Ž.R.
št. 50700-637-56047; Občinska uprava Šent-
jur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Tehnične in ostale podatke lahko ponud-
niki dobijo pri Mariji Rataj in pri Radovanu
Pečku, tel. 063/743-215.

8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo in z oznako “ Ne odpiraj - ponudba na
javni razpis za ureditev dela lokalne ceste
L - 7221, Loka - Dobrina - Cerovec, na od-
seku Hrastje - Cerovec”, je potrebno dosta-
viti v zapečateni ovojnici najkasneje do
15. 9. 1997 do 12. ure, na naslov: Občina
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur, soba št. 48 - drugo nadstrop-
je, dne 15. 9. 1997 ob 13. uri.
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11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 005-7/97-130 Ob-3596

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, na podlagi zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev dela lokalne

ceste L - 7213 Črnolica - Stopče -
Hotunje na odseku Slom - Vrh v dolžini

600 m
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: lokalna cesta L - 7213.
3. Lokacija: KS Ponikva in KS Šentjur

okolica.
4. Obseg in vrsta del: gradbena dela.
5. Orientacijska vrednost del: 5,000.000

SIT.
6. Rok pričetka del: september 1997.
Rok dokončanja: oktober 1997.
7. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem raz-

pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
do 1. 9. 1997 med 8. in 10. uro, na oddelku
za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, po predhodnem plačilu 3.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na Ž.R.
št. 50700-637-56047; Občinska uprava Šent-
jur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Tehnične in ostale podatke lahko ponud-
niki dobijo pri Mariji Rataj in Radovanu
Pečku, tel. 063/743-215.

8. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo in z oznako “Ne odpiraj - ponudba na
javni razpis za ureditev dela lokalne ceste
L - 7213, Črnolica - Stopče - Hotunje, na
odseku Slom - Vrh”, je potrebno dostaviti v
zapečateni ovojnici najkasneje do 15. 9.
1997 do 12. ure, na naslov: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur, soba št. 48 - drugo nadstrop-
je, dne 15. 9. 1997 ob 14. uri.

11. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-3601

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku

oddaje javnega naročila, št. 403-155/97 z
dne 18. 8. 1997, objavlja

javni razpis
za izvajanje nadzora pri izgradnji nove

osnovne šole z večnamensko športno
dvorano v Grosupljem

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
nadzora pri izgradnji nove osnovne šole z
večnamensko športno dvorano ob Ljubljan-
ski cesti v Grosupljem in izdelava strokov-
nega mnenja k izbiri izvajalca gradnje šole.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 16,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je septem-
ber 1997, rok dokončanja del pa zaključek
gradnje šole, to je predvidoma september
1999, oziroma do izteka garancijskega roka.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izva-

janje del,
– rok izvedbe,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudb naj-

nižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržu-
je določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 24. 9. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo bi-
ti dostavljene osebno, in sicer v zaprti ku-
verti z navedbo naslova ponudnika in z oz-
nako “Nadzor za gradnjo šole v Grosupljem
– Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po
pošti ali dostavljene po preteku razpisnega
roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil
odpošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-
stropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpira-
nja predložiti komisiji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od javnega odpira-
nja ponudb.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pri
Mariji Likovič, tel. 761-211. Za dodatne in-
formacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, do vključno 17. 9. 1997. Odgovori,
pomembni za vse ponudnike, bodo poslani
na naslove vseh ponudnikov, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Ob-3585

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Str-
ma ul. 8, Maribor, tel. 062/225-515, faks:
062/225-515, soba št. 26/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbenih
obrtniških in instalacijskih del pri izgrad-
nji komunalne baze Nigrad Ob Zagrebški
ul. in ul. Kovinarjev na Teznem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
680,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 9. 1997 in zaključek 15. 6. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Nigrad, Javno komunalno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bračko Marija, Strma
ul. 8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351, faks:
062/225-515, soba št. 3/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 13. uri na naslovu: Nigrad Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks: 062/225-515, soba
št. 26/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Slavko Bunderla,
dipl. inž. Strma ul. 8, Maribor, tel.
062/225-351, faks: 062/225-515, soba št.
26/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 9. 1997 za 20.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št. 51800-601-47072 APP
Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 11. 1997.
Datum obajve razpisa: 22. 8. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

družbe Zlatibor Krajnčič, inž. gr.
Nigrad, d.d., Maribor

Ob-3586

Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na
podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime in sedež naročnika: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.

2. Predmet javnega razpisa: sanacija ze-
meljskega plazu na cesti Grobelno–Plati-
novec – izdelava kamnite zložbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,700.480 SIT.

4. Začetek del: takoj po podpisu pogod-
be.

Dokončanje del: en mesec po podpisu
pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena (s tem, da najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši),

– reference ponudnika,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe je 18. september 1997 do
12. ure na naslov Občina Šmarje pri Jelšah,
urad župana, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: “Ne odpi-
raj! – Javni razpis za sanacijo zemeljskega
plazu na cesti Grobelno–Platinovec – izde-
lava kamnite zložbe.”

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. sep-
tembra 1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah pri Anto-
nu Lahu (tel. 821-007), kjer lahko dobijo
tudi vse dodatne informacije.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-3479

Krajevna skupnost Godovič na podlagi
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 26/89 in Ur. l. RS, št. 59/96) v skladu
z 18. členom zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) ter na podlagi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

kanalizacije Godovič – nadaljevanje
gradnje kanalov S, G in G1 ter gradnjo

kanalov G2 in G6
1. Investitor: Krajevna skupnost Godo-

vič, Idrija.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije

Godovič – nadaljevanje gradnje kanalov S,
G in G1 ter gradnja kanalov G2 in G6.

3. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del: 25. 9. 1997.
Predviden zaključek del: 31. 12. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– garancijski roki,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z
najnižjo ceno, temveč prosto presoja v skla-
du z merili iz prejšnjega odstavka.

6. Upoštevanje ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo obsegale celotno iz-
gradnjo.

7. Plačilni pogoji: po predloženih me-
sečnih situacijah.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– ceno izgradnje,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave.
9. Obseg gradnje: investitor si pridržuje

pravico, da sklene pogodbo do višine razpo-
ložljivih sredstev.

10. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dobijo razpisno dokumentacijo na KS
Godovič od 1. 9. do 5. 9. 1997 med 8. in
12. uro po predhodni najavi na tel. št.
065/78-034 pri Janezu Žakelj, kot tudi vse
potrebne informacije proti plačilu 20.000
SIT, način plačila z virmanom na račun št.
52020-645-50587 Krajevna skupnost Go-
dovič.

11. Oddaja ponudbe: rok za oddajo po-
nudb je 9. 9. 1997 do 9. ure. Ponudba mora
biti naslovljena na Krajevno skupnost Go-
dovič, 5280 Idrija z označbo »Ne odpiraj –
ponudba za gradnjo kanalizacije«.

12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 9. 9. 1997 ob 12. uri v prostorih
KS Godovič.

13. Obvestilo o izboru: o izboru najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni najkasneje do 15. 9. 1997.

KS Godovič

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3603

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Goriški muzej, kont. oseba mag. Slavica
Plahuta, dir., Grajska 1, Nova Gorica, tel.
065/25-961.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje investicij-
sko-vzdrževalnih del (gradbeno obrtniška
in instalacijska dela na objektu grad
Kromberk – II. faza).

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: po razpisnih pogojih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 8.
1997 ob 12. uri na naslovu: Pod vinogradi 2,
Nova Gorica, naročnik Goriški muzej, Nova
Gorica, Grajska 1, Nova Gorica, število pris-
pelih ponudb 3, najnižja cena 16,841.812
SIT, njavišja cena 17,373.029,57 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997, Ob-3173.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 22. 8. 1997.

Goriški muzej

Št. 601-12/97-04 Ob-3602

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Starše, kont. oseba Vili Duc-
man, župan, Starše 93, Starše, tel.
062/688-270, faks: 062/688-059.

2. Predmet javnega naročila: prevoz
učencev za šolsko leto 1997/98 za Osnov-
no šolo Starše na relacijah Brunšvik–
Starše in nazaj – 2× ter Prepolje – Marje-
ta na Dravskem polju in nazaj (34 polnih
km na dan).

3. Orientacijska vrednost naročila: ni bi-
la določena.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1997/98 – od
septembra 1997 do junija 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in druge ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– cene,
– usposobljenost in reference,
– druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 7.

1997 ob 10. uri v prostorih naročnika –
Občina Starše, Starše 93, Starše. Na javni
razpis sta prispeli dve ponudbi, najnižja cena
470,59 SIT/polni km, najvišja cena
480 SIT/na polni km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 43/97.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 22. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Vili
Ducman, župan.

Občina Starše

Ob-3544

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP – Geodetska uprava RS, kont. ose-
ba Martin Smodiš, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 178-4800.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje TTN 5

na petih območjih:
a) območje Laško (3 listi) – izbrani po-

nudnik je Geodetski zavod Celje,
b) območje Ljutomer (1 list) – izbrani

ponudnik je Geodetski zavod Slovenije,
c) območje Maribor (5 listov) – izbra-

ni ponudnik je Geodetski zavod Maribor,
d) območje Ormož (3 listi) – izbrani

ponudnik je Geodetski zavod Slovenije,
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e) območje Ptuj (2 lista) – izbrani po-
nudnik je Geodetski zavod Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
ad a) 1,916.100 SIT,
ad b) 689.850 SIT,
ad c) 3,521.000 SIT,
ad d) 2,091.600 SIT,
ad e) 1,299.400 SIT.
4. Dobavni rok: v dveh mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 8. 1997

ob 9.30 na naslovu: Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana, število prispelih ponudb – 4 za vsako
od razpisanih območij.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 20. 6. 1997 (Ur. l. RS, št. 37/97),
Ob-2630.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 22. 8. 1997.

Ime in podpis naročnik objave: M. Smo-
diš.

Ob-3546

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOP – Geodetska uprava RS, kont. ose-
ba Martin Smodiš, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 178-4800.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: tisk 66 listov držav-

ne topografske karte v merilu 1:25.000.
Izbrani ponudnik: Inštitut za geodezijo

in fotogrametrijo FGG.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,780.000 SIT.
4. Dobavni rok: v treh mesecih.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, izvedbeni roki, izkušnje in
predložene reference za tisk kart, ustreznost
ponudbe delovnim nalogam, varianta izved-
be tiska, usposobljenost ključnega osebja,
dosedanje izkušnje pri poslovanju s ponud-
nikom, relevantne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 8. 1997
ob 9. uri na naslovu: Šaranovičeva 12, šte-
vilo prispelih ponudb – 4, najnižja cena –
13,780.000 SIT, najvišja cena – 13,800.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

MOP-Geodetska uprava RS

Št. 40310/0088/9707 Ob-3558

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks: 062/2201-293,
soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija prostorov
v Ul. Proleterskih brigad Maribor za po-
trebe Reševalne postaje Zdravstvenega
doma Dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: en mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: kompletna ponudba za vsa razpi-
sana dela, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 7.
1997 ob 12. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, število pris-
pelih ponudb – 3, najnižja cena – 3,918.566
SIT, najvišja cena – 5,140.838 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Uradni list RS, št. 43/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 7. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Pred-
stojnik oddelka za družbene dejavnosti Go-
ran Rajić, dipl. psih.

Št. 40310/0039/96 07 Ob-3559

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks: 062/2201-293,
soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: zamenjava dotraja-
nih lesenih oken s PVC okni na stavbi
Union, Partizanska 5, Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: en mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8. 1997
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, oddelek za družbene dejavnosti, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, število prispelih
ponudb – 5, najnižja cena – 8,660.314 SIT,
najvišja cena – 16,968.220 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Uradni list RS, št. 43/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 14. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Goran
Rajić, dipl. psih., predstojnik oddelka za
družbene dejavnosti.

Št. 40310/0050/96 07 Ob-3560

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks: 062/2201-293,
soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija pritličnih
prostorov na Zagrebški 20 v Mariboru za
ureditev knjižnice za potrebe Maribor-
ske knjižnice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: en mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 8. 1997
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Mari-
bor, oddelek za družbene dejavnosti, Ulica
heroja Staneta 1, Maribor, število prispelih
ponudb – 7, najnižja cena – 18,931.373 SIT,
najvišja cena – 28,606.823 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Uradni list RS, št. 43/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 14. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Goran
Rajić, dipl. psih. Predstojnik oddelka za
družbene dejavnosti.

Mestna občina Maribor

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-3527

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, kont. oseba Milojka Kolar, državna
sekretarka, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
178-52-45, faks 178-56-55, soba št. 32/I.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba analize oce-

ne uvedbe davka na dodano vrednost v
prvem letu uvedbe davka po različnih
kombinacijah stopenj in za različne ve-
likosti davčnih zavezancev.
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3. Vrednost dodeljenega naročila:
4,850.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca, začetek 1. 9. 1997
in zaključek 31. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: edini usposobljeni ponudnik v Re-
publiki Sloveniji za tovrstne storitve, ki zah-
tevajo posebna znanja in izkušnje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za finance, kont. oseba
Milojka Kolar, državna sekretarka, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, št. prisp. ponudb 1, naj-
nižja cena 4,850.000 SIT.

Ime in podpis naročnika objave: Mini-
strstvo za finance, Milojka Kolar, državna
sekretarka.

Ministrstvo za finance

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek
Ob-3561

V sklicu 2. skupščine delniške družbe
Varnost Kranj, d.d., Kranjska varnostna
služba, Bleiweisova 4, Kranj, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 6. VI.
1997, Ob-2347, št. 179/97 in popravljenem
v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 13. VI.
1997, Ob-2540, se datum sklica skupščine
pravilno glasi 2. 12. 1997.

Varnost Kranj, d.d.
predsednik uprave

Št. 701/97 Ob-3583

Na podlagi točke Č – sedmega poglavja
statuta delniške družbe Jestvina Koper, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje začasna uprava

I. skupščino
delniške družbe Jestvina Koper, d.d.
ki bo v petek, dne 26. 9. 1997 v sejni

sobi Splošne banke Koper, Pristaniška 14,
Koper, s pričetkom ob 12.30 z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo. Seji bo pri-
sostvovala vabljena notarka Nevenka Ko-
vačič.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: sprejme se na znanje po-
ročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta, se sprejme predlagano revidi-
rano poslovno poročilo družbe za leto 1996.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1993, 1994 in 1995 ter
razporeditvi dobička za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa:
5.1 Na predlog začasne uprave in ob po-

zitivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme sklep o pokrivanju izgube iz
preteklih let 1993, 1994 in 1995 v revalori-
ziranem znesku 238,082.515,07 SIT v bre-
me rezerv in revalorizacije rezerv.

5.2 Na predlog začasne uprave in ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme sklep, da se dobiček iz leta
1996 v višini 138,213.145,16 SIT ne razdeli
in ostane nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predloga sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1997 imenuje: RFR –
Ernst & Young, d.o.o., iz Ljubljana, Dunaj-
ska c. 106.

7. Obravnava in sprejem prvih sprememb
statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe
določene v predlogu sklepov št. 7.1 do 7.17.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Skupščina je sklenila, da se v skladu z
določili točke A – šestega poglavja statuta
družbe za člane nadzornega sveta – pred-
stavnike delničarjev izvolijo:

1. dr. Radoslav Bohinc,
2. Radovan Vrabec,
3. Marino Marsič,
4. Žarko Ždralič.
Skupščina se seznani, da so bili na

seji sveta delavcev dne 31. 7. 1997 za člane
nadzornega sveta – predstavnike delavcev
izvoljeni:

5. Tinka Jamnik,
6. Ivan Sosič.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določi sejnina v višini 30.000 SIT za čla-
ne nadzornega sveta in 45.000 SIT za pred-
sednika nadzornega sveta s tem, da se reva-
lorizira z rastjo drobno prodajnih cen.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Jestvina
Koper, d.d., vknjižene v delniški knjigi druž-
be, ki se vodi pri družbi, neposredno, njiho-

vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno pri-
javo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi, tako
da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer nnajmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe,
v informativni pisarni, od 22. 8. 1997 do
vključno 26. 9. 1997, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Jestvina Koper, d.d.,

začasna uprava

Št. 946 Ob-3584

Na podlagi točke B – sedmega poglavja
statuta delniške družbe Perutnina Ptuj, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Perutnina Ptuj, d.d.
ki bo v sredo, 24. 9. 1997, v Viteški

dvorani v Ptujskem gradu, Na gradu 1, Ptuj,
s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Šoemen.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme predlagano revidi-
rano poslovno poročilo podjetja Perutnine
Ptuj, p.o., za leto 1996 in neodvisno revizij-
sko mnenje za skupino podjetij Perutnine.

5. Sklep o razporeditvi dobička za po-
slovna leta 1994, 1995 in 1996.
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Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep o razporedi-
tvi dobička za leta 1994, 1995 in 1996 z
revalorizacijo dobička, kar skupaj znaša
795,544.700,93 SIT, in sicer se dobiček raz-
poredi tako da se:

– 291,856.180 SIT nameni za izplačilo
dividende;

– 397,000.000 SIT nameni v rezerve;
– 106,688.520,93 SIT ostane nerazpore-

jeno.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto

1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščenega revi-
zorja za leto 1997 imenuje revizijska druž-
ba Deloitte & Touche, Dunajska 22, Ljub-
ljana.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina je sklenila, da
se v skladu z določili statuta družbe za čla-
ne nadzornega sveta predstavnike delničar-
jev izvolijo:

1. Ivan Zupanič,
2. Simon Toplak,
3. Nevenka Grgić.
Skupščina se seznani, da so bili na svetu

delavcev dne 11. 8. 1997 za člane nadzor-
nega sveta – predstavnike delavcev izvolje-
ni:

1. Tatjana Šmigoc Senčar,
2. Milena Valant Majcen,
3. Drago Sok.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve se članom nadzornega sveta določi sejni-
na v višini 18.000 SIT in v višini 36.000
SIT za predsednika nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine pri poslovni sekretarki delniške
družbe v Ptuju, Potrčeva c. 10.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem pri poslovni sek-
tretarki uprave družbe v Ptuju, Potrčeva ce-
sta 10, vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!
Perutnina Ptuj, d.d.,

predsednik začasne uprave

Št. 3470/97 Ob-3551

Na podlagi točke B. šestega poglavja sta-
tuta delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

II. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 25. septembra 1997,
na sedežu družbe, Plinarniška ul. 9, Mari-
bor, s pričetkom ob 11. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1996.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta sklene, da se dobiček
poslovnega leta 1996 v znesku 11,130.000
SIT razporedi v rezerve.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-

dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo po-
trebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v informativni pisarni družbe
od 25. avgusta 1997 do 25. septembra 1997,
od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo začasni upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Plinarna Maribor, d.d.,

uprava – direktor

Ob-3548

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, za-
časna uprava sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila, d.d.,

Kranj,
ki bo dne 23. 9. 1997 ob 12. uri v Kranju,

na sedežu Gorenjskih oblačil, d.d., Kranj,
Bleiweisova cesta 30, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave je:

skupščina sprejme poslovnik o delu skupšči-
ne družbe v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta, je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
začasne uprave o poslovanju družbe za leto
1996.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme sklep o ugotovi-
tvi in razdelitvi dobička za poslovna leta
1993, 1994, 1995 in 1996.

5. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta in predstavnika delavcev.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta je: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli dva člana nad-
zornega sveta predstavnika delničarjev: Pin-
terič Mira in Knez Bojana. Skupščina se
seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet
družbe imenoval Zevnik Petra, kot pred-
stavnika delavcev.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave je:
skupščina sprejme sklep o sejnini članov
nadzornega sveta v višini 200 DEM neto v
tolarski protivrednosti in predsednika nad-
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zornega sveta v višini 300 DEM neto v to-
larski protivrednosti.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 1997.

Predlog začasnega nadzornega sveta je:
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 1997 revizijsko družbo Podboršek, k.d.,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov, je na voljo za vpogled v tajništvu Go-
renjskih oblačil, d.d., Kranj, vsak delovnik
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu druž-
be Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, Bleiwei-
sova cesta 30.

Skupščina je sklicana za 23. 9. 1997 ob
12. uri. Če ob 1. sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine dolo-
či za isti dan 23. 9. 1997 ob 13. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Prostori za skupščino bodo odprti 1 uro
pred začetkom seje skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo last-
niki navadnih delnic, v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knji-
gi družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj,
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo začasni upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini. Gla-
suje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostore
zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
direktor

Ob-3549

Na podlagi 50. člena statuta delniške
družbe sklicujem

2. skupščino družbe
Totra Plastika, d.d., Trpinčeva 39,

Ljubljana,
ki bo v četrtek 25. 9. 1997, ob 13. uri na

sedežu družbe, Trpinčeva 39 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter
– izvolitev predsednika ter dveh prešte-

valcev glasov,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika

skupščine, dva preštevalca glasov ter notarja.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Obravnavanje poslovnega poročila in

zaključnega računa za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se poslovno poro-

čilo in zaključni račun za leto 1996.

4. Sprejem predlagane delitve ugotovlje-
nega dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta.

5. Razporeditev nerazporejenih dobičkov
iz preteklih let.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobičkov po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.

6. Izbor in potrditev revizijske hiše.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-

vizijska hiša.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta in

imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se razrešitev do-

sedanjega člana nadzornega sveta in imenu-
je novega člana nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu podjetja Totra Plastika, Trpinčeva 39,
Ljubljana, vsak delovnik med 10. in 13. uro.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 14. uri) pa je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih glasov.

Totra Plastika, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 236/97 Ob-3550

Začasna uprava družbe Dolenjske pekar-
ne Proizvodnja kruha, peciva, testenin in
slaščic, d.d., Ločna 2, Novo mesto vabi del-
ničarje na

1. sejo skupščine
Dolenjske pekarne, Proizvodnja kruha,
peciva, testenin in slaščic, d.d., Ločna 2,

Novo mesto
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne

28. 1. 1997 registriralo delniško družbo. Za-
časna uprava ugotavlja, da so s tem izpolnje-
ni pogoji za sklic skupščine. Začasna uprava
sklicuje skupščino dne 25. 9. 1997 ob 10. uri
na sedežu družbe Ločna 2, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, zapisnikarja in predstavitev no-
tarja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se izvoli
predsednika skupščine, preštevalca glasov,
zapisnikarja in predstavi notarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklep-
čnosti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik o delu skupščine v predlože-
nem besedilu.

6. Seznanitev s poročilom o poteku last-
ninske preobrazbe podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina delničarjev seznani s potekom
lastninskega preoblikovanja.

7. Seznanitev s poslovanjem v letu 1993
do 1995 in odločanje o delitvi dobička; spre-
jem letnega poročila za leto 1996 in upora-
ba dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na podlagi predloga za-
časne uprave in mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se skupščini delničarjev seznani
s poslovanjem v letu 1993 do 1995 in spre-
jema predlagano delitev dobička za to ob-
dobje ter sprejme poslovno poročilo za leto
1996, skupaj s predlagano uporabo dobička
za leto 1996.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta izvoli predlagane kandidate.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se imenuje predlaganega
revizorja za poslovno leto 1997.

10. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi članom nadzor-
nega sveta nagrade v predlagani višini.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi  pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi družbe dne 15. 9.
1997 in ki pisno prijavo osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni, s podpisom po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini in prev-
zamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
pri Darinki Redling od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda glede katerih žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji pisno sporo-
čijo začasni upravi v sedmih dneh od objave
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
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primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Dolenjske pekarne, d.d., Novo mesto
začasna uprava

Št. 46/97 Ob-3590

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 9.3.3. Statuta del-
niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d., skli-
cuje uprava družbe

IV. skupščino
delniške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.,

ki bo dne 23. 9. 1997 ob 12. uri na sede-
žu družbe v Mariboru, Dvorakova 10/č, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov, ter potrdi predlaganega notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.

3. Pregled zapisnika III. seje skupščine.
4. Letno poročilo uprave za leto 1996, mne-

nje nadzornega sveta o letnem poročilu uprave
za leto 1996 in revizijsko mnenje revizijske
hiše P & S–Revizija, k.d., Ptuj za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave za leto 1996, mnenje nad-
zornega sveta in revizijsko mnenje revizijske
hiše P & S–Revizija, k.d., Ptuj za leto 1996.

5. Sprememba poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predlaga-
ne spremembe poslovnika o delu skupščine.

6. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe Frizerstvo Maribor, d.d.

7. Odpoklic in razrešitev člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče in raz-
reši predlaganega člana nadzornega sveta.

8. Izvolitev-imenovanje člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli-imenu-
je predlaganega člana nadzornega sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o last-
ništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja in njegovim potrdilom o lastništvu
delnic. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu družbe, vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblasti-
lo ni potrebno overiti pri notarju. Vsak delni-
čar ali njegov pooblaščenec mora najaviti ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine, v pisni obliki.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
pisarni tajništva uprave, uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne li-
stiče, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 15. 9. do 19. 9. 1997 med 12. in
14. uro na sedežu družbe Dvoŕakova 10/č,
Maribor, pri Cafnik, tel. 303-251.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno s priporočeno

pošiljko sporočijo v sedmih dneh od dne obja-
ve sklica ter s tem omogočijo upravi in nadzor-
nemu svetu pravočasno pripravo njunih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem
se skupščina spet sestane ter je sklpčna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Frizerstvo Maribor, d.d.
uprava

Št. 255 Ob-3539

Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Ke-
mostik, Kamnik, d.d., začasna uprava s so-
glasjem nadzornega sveta sklicuje

2. redno sejo skupščine,
ki bo dne 26. 9. 1997 ob 15. uri na sede-

žu družbe Kemostik, Kamnik, d.d., v Meki-
njah, Molkova pot 10, Kamnik, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev in imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996.
3. Delitev dobička poslovnega leta 1996.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1996 v

višini 4,182.000 SIT se, revaloriziran do
dneva izplačila, razdeli za izplačilo divi-
dend. Dividende pripadajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
skupščine. Izplačajo se najkasneje 30 dni
po sprejetem sklepu skupščine.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa:
4.1 Črta se točka 6.8. statuta
4.2 Doda se nova točka 7.10, ki se glasi:

Za udeležbo na skupščini morajo delničarji
upravi najpozneje tri dni pred sklicano sejo
posredovati prijavo udeležbe.

5. Razrešitev članov začasnega nadzorne-
ga sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

5.1 Predlog sklepa: razrešijo se člani za-
časnega nadzornega sveta.

5.2 Predlog sklepa: izvolijo se člani nad-
zornega sveta: 1. Abe-Gržinič Margareta, 2.
Marko Mulej.

6. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 400 DM na
posamezno sejo, za člane nadzornega sveta pa
sejnina 300 DM na posamezno sejo, izplačljivo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan pred izplačilom.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1997 se
imenuje revizorska hiša Plus Revizija,
d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kamniku,
Mekinje, Molkova pot 10, v času od 25. 8.
1997 dalje vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v kadrovsko splo-
šno službo na sedežu družbe v Kamniku,
Mekinje, Molkova pot 10. Skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove zastopnike in pooblaš-
čence prosimo, da zaradi predhodnih tehnič-
nih in organizacijskih priprav za nemoten po-
tek skupščine, vsaj tri dni pred sejo skupščine
(to je do vključno torka, 23. 9. 1997) pisno
prijavijo svojo udeležbo v tajništvo na sedež
družbe. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi
dajo v hrambo. Prostor, kjer bo potekala skupš-
čina, bo odprt 45 minut pred pričetkom skupš-
čine, zato prosimo udeležence, da ob prihodu
podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziro-
ma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo in
glasovanje na skupščini.

Če skupšina ob navedeni uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje ob 17. uri istega
dne, v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno sklepala in odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kemostik, Kamnik, d.d.
začasna uprava

Ob-3542

Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe Kemična tovarna Moste, d.d., Ob
železnici 14, Ljubljana, uprava sklicuje

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 25. 9. 1997 ob 14. uri v

mali dvorani Doma španskih borcev, Zaloška
61, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlagani dnevni red
in izvolijo se predlagana delovna telesa
skupščine.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo let-

no poročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto

1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba za leto 1997.
4. Volitve v nadzorni svet.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta in skupščina se sez-
nani, katere člane nadzornega sveta je izvo-
lil svet delavcev.

5. Sprejem sklepa o nagradi za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
nagrada za člane nadzornega sveta.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Ke-
mična tovarna Moste,d.d., Ljubljana v pred-
loženem besedilu.

7. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Ob železnici 14, Ljubljana vsak de-
lavnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o po-
danih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki naj bi jih
uprava pred zasedanjem skupščine sporoči-
la ostalim delničarjem, morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku sedem
dni po objavi tega sklica na sedežu delniške
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigov družbe in so svojo udelež-
bo najavili družbi priporočeno po pošti ali
osebno na sedežu družbe do vkjučno 22. 9.
1997, kakor tudi njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu del-
ničarja.

Dvorana  bo  odprta  45  minut  pred
zasedanjem. Udeležence skupščine prosi-
mo, da pridejo na sejo že pred začetkom
zasedanja zaradi evidentiranja udeležbe in
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje čez eno uro v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno vabljeni.
Kemična tovarna Moste, d.d., Ljubljan

uprava

Št. 990-97 Ob-3543

Sklicujem

2. sejo skupščine
Pohištva Brežice, proizvodnja in prodaja

pohištva, d.d.
ki bo dne 25. 9. 1997 ob 12. uri na sede-

žu družbe na Aškerčevi 7 v Brežicah.
Uprava družbe predlaga naslednji dnev-

ni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in izvoli predsedujočega skupšči-
ne, zapisnikarja ter dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Potrdi se predlagani dnevni red.
3. Sprejem revidiranega letnega poroči-

la za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano letno poročilo za leto 1996 na pred-
log uprave in mnenja nadzornega sveta.

4. Uporaba dobička iz leta 1993, 1994,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
uporabi čistega dobička iz leta 1993, 1994,
1995 in 1996 po predlogu uprave in ob po-
zitivne mnenju nadzornega sveta.

5. Imenovanje finančnega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1997 se na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje revizijska družba EPIS,
d.o.o., iz Celja.

6. Vprašanje in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 31. 7. 1997.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-

sno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prej-
me najkasneje 24 ur pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo pred vhodom v prostor
kjer bo skupščina potekala z osebno izkaz-
nico  ali  drugim  identifikacijskim  doku-
mentom  najmanj  15  minut  pred  začet-
kom  zasedanja,  kjer  bodo  s  podpisom
potrdili  svojo  prisotnost  in  prevzeli
glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v Splošno
kadrovskem sektorju in sicer od 11. do 13.
ure.

Predlogi  delničarjev:  delničarji,  nji-
hovi  pooblaščenci  ali  zakoniti  zastopniki
lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi razumno utemeljene nasprotne pred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnem
redu.

Ponovno zasedanje skupščine: če skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, na-
stopi enourni odmor, po poteku katerega se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Pohištvo Brežice, d.d.
uprava

Št. 600-6/681 Ob-3537

Na podlagi 43. člena statuta delniške
družbe Splošnega gradbenega podjetja, d.d.,
Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

2. sejo skupščine družbe
Splošno gradbeno podjetje, d.d., Tržič,

Blejska cesta 8
ki bo v četrtek, dne 25. 9. 1997 ob 11. uri

na sedežu družbe v Tržiču, Blejska cesta 8,
za naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se:
a) predsednik skupščine,
b) dva preštevalca glasov,
ter ugotovi prisotnost notarja po predlo-

gu sklicatelja.
2. Sprejem  letnega  poročila  in  revidi-

ranih finančnih izkazov družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo in revidirane finančne izkaze
družbe za leto 1996.

3. Razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička za leto 1996.
4. Imenovanje finančnega revizorja za

leto 1997.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba za revizijo poslovanja za
leto 1997.

5. Določitev nove višine sejnine za čla-
ne NS.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine za člane nadzornega sveta.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu druž-
be vsak delovnik od 8. do 11. ure v splošni
službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-

kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupčini.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajniš-
tvu najmanj 30 dni pred objavljenim pri-
četkom seje skupščine, da podpišejo listo
prisotnih  ter  prevzamejo  glasovalne  li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
11.30 v istih prostorih. Na ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje Tržič d.d.
direktor

Št. 11/1 Ob-3538

Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Svila, d.d., Maribor, Ob Dravi 6 skli-
cujem

2. redno skupščino
delniške družbe Svila tekstilna tovarna,

trgovina in storitve d.d.
ki bo dne 25. 9. 1997 na sedežu družbe, s

pričetkom ob 16. uri z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

predsednik skupščine in dva preštevalca gla-
sov. Ugotovi se, da je na seji navzoča vab-
ljena notaka.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog  sklepa:  ugotovi  se,  da  je

skupščina sklepčna in da lahko veljavno
odloča.

5. Obravnava letnega poročila delniške
družbe Svila, d.d., za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano let-
no poročilo za leto 1996 v predloženi vse-
bini.

6. Obravnava in sprejem sklepa o kritju
izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o kritju
ugotovljene izgube za leto 1996 po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta v predlože-
nem besedilu.

7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska družba.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled na sedežu družbe (soba
št. 203) vsak delovni dan od dneva objave
tega sklica med 12. in 13. uro.

Vsak morebiten nasprotni predlog delni-
čarjev mora biti obrazložen, v pisni obliki
in predložen upravi družbe v roki 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za ude-
ležbo na skupščini je pisna prijava udelež-
be, ki mora biti predložena družbi najkasne-
je tri dni pred skupščino.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi isti dan ob 17. uri na se-
dežu družbi. Na ponovnem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega besedila.

Svila d.d.
direktor
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Razne objave

Ob-3581

Na podlagi sklepa 59. redne seje uprav-
nega odbora Veletrgovine Vema export-im-
port, d.d., Maribor, Tržaška c. 65, z dne
8. 8. 1997 objavljamo

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

in sicer:
1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,

k.o. Razvanje in sicer:
A) Poslovno-trgovski-skladiščni prosto-

ri v pritličju skupne površine do 15.000 m2,
z možnostjo nakupa manjših kvadratur po
dogovoru oziroma na osnovi etažnega pro-
jekta.

Pričakovana cena je 1.100 DEM/m2.
B) Poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.485,85 m2, z mož-
nostjo nakupa manjših kvadratur po dogo-
voru oziroma na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 900 DEM/m2.
C) Pisarne v I. nadstropju poslovne stav-

be v skupni površini do 211,44 m2.
Pričakovana cena je 1,450 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 300 DEM/m2.
3. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-

ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št. 563/5,
vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri 122,72
m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
4. Poslovno skladiščni prostori v kleti po-

slovne stavbe v skupni površini do 102 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 R Sloveniji,
priporočeno v zaprti kuverti z označbo »Ne-
premičnine«. Prijavi na razpis je potrebno
priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki zna-
ša 10% navedene izklicne cene za posamez-
no nepremičnino. Varščino je potrebno po-
ravnati na žiro račun podjetja Vetrans,
d.o.o., Maribor, Tržaška c. 65, št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb s pripisom
»varščina«. Varščina je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 8. 9.
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, potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Ve-
letrgovine Vema export-import, d.d., Mari-
bor, Tržaška c. 65, dne 10. 9. 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) je vpisana zastavna pra-
vica na listi C. Kupnina je plačljiva v tolar-
ski pritivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Prodajalec se ne
obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec bo
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števal ponujeno ceno, način plačila, veli-
kost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe. Posamezne nepre-
mičnine se lahko kupujejo tudi po delih ozi-
roma dva ali več kupcev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu »vi-
deno  – kupljeno«. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni 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 s Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema, d.d.

Ob-3536

Avtomontaža-Bus, d.o.o., Ljubljana, Celovška
cesta 180, razpisuje na podlagi sklepa 1. redne
seje začasnega nadzornega sveta

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – zemljišča v

Ljubljani, ob Celovški cesti 180–182, nova
parc. št. 798/10 v izmeri 9.402 m2 k.o. Drav-
lje in nove parc. št. 228/4 v izmeri 682 m2,
228/18 v izmeri 381 m2

, 228/20 v izmeri
205 m2, 228/21 v izmeri 337 m2 in 228/22 v
izmeri 101 m2 k.o. Zg. Šiška, vse skupaj
11.108 m2. Skica zemljišča je na vpogled
pri prodajalcu; zemljišče je v postopku
vknjižbe na ime prodajalca.

Zemljišče se prodaja kot celota, za ka-
tero je določena izklicna cena v znesku
300 DEM/m2.

Javna dražba bo 8. 9. 1997 (ponedeljek)
ob 8. uri v sejni sobi podjetja Avtomonta-
ža-Bus, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
180, II. nadstropje.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom dražbe
predložijo potrdilo o vplačilu varščine v vi-
šini 10 odstotkov izklicne cene na žiro ra-
čun: 50104-601-129998 Avtomontaža.

Dražitelji, ki so fizične osebe morajo
predložiti originalno potrdilo o dr-

žavljanstvu RS ali njegovo overjeno fo-
tokopijo ter se izkazati z osebnim doku-
mentom.

Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo pravne osebe in overjen izpisek
iz sodnega registra ter se izkazati z osebnim
dokumentom.

Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu dražitelju
pa vrnila v 5 dneh od dneva javne dražbe, v
nominalnem znesku, brez obresti.

Kupoprodajno pogodbo mora uspešni
dražitelj skleniti s prodajalcem pri notarju v
petih koledarskih dneh od dneva javne draž-
be; 30% kupnine pa plačati v petih delovnih
dneh od dneva sklenitve pogodbe. Preosta-
nek kupnine se plača v skladu z določili
kupoprodajne pogodbe.

Prednost lastništva nad predmetom pro-
daje je možen šele po plačilu celotne kup-
nine.

Prometni davek v ceni ni zajet in breme-
ni prodajalca, vsi ostali stroški za prenos
lastništva pa kupca.

Nepremičnina se prodaja po načelu »vi-
deno–kupljeno«, s tem, da si prodajalec pri-
držuje pravico do nemotene uporabe »čr-
palke«, ki se nahaja na robu zemljišča, ki se
prodaja.

Informacije je možno dobiti na telefon:
159-4116, int. 209.

AM Bus, d.o.o., Ljubljana

Ob-3540

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., pre-
klicuje police avtoodgovornosti:
00102060052 – 00102060100,
00102067989 – 00102068000.

AGROMAK d.o.o., C. 20. julija 2 c, Za-
gorje, preklicuje delovno dovoljenje št.
0424460172, izdano na ime Begaj Shpej-
tim, izdal Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana. g-51056

Diesel servis, Vilharjeva 30, Ajdovšči-
na, preklicuje priglasitveni list št. 01-178/94,
izdan 29. 4. 1994, mat. št. 5509709. g-51016

Kotar transport, Cesta 7, Veliki Gaber,
preklicuje COP dokument št. 01095 za tov.
vozilo NM 02-778, št. šasije
WMAF02D476M156033 in št. motorja
3786816025B181. g-51226

Kotnik Marjan, Kamniška c. 24, Kam-
nik, preklicuje obrtno dovoljenje opr. št.
15-0780/95. 1

Lesdog d.o.o., Jesenov trg 3, Kočevska
reka, preklicuje delovno dovoljenje št.
0424454407, izdano na ime Suvajac Milen-
ko, Ljubljanska 36, Kočevje. s-51304

Malovrh Jože, Bratov Komelj 57, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list opr. št.
0827/94. s-51139

NAMA Slovenj Gradec, d.o.o., Podgors-
ka 1, Slovenj Gradec, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z oznako: NAMA Slov-
enj Gradec, d.o.o., Podgorska 1, Slovenj
Gradec, št. 2. s-52002

Surina Robert, Bršljin 31, Novo mesto,
preklicuje dejavnost s. p. Surina Robert, tr-
govske storitve. s-51309
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Veselič Janez, Velika sela 4, Adlešiči,
preklicuje original priglasitveni list opr. št.
05-0038/94. s-51222

Vrtačnik Matija, Zbilje 7 a, Medvode,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: Vrtačnik Matija, s. p., izdelava mi-
kropor aktivnih filtrov, Ljubljana, Cesta v
hrib 13, tel. (061) 611-470. s-51203

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Alibegić Jasmin, Jamova 50, Ljubljana,
potni list št. BA 135940, izdal MSNZ Ljub-
ljana. s-51044

Alt Ivan, Pristava 10/a, Ljutomer, potni
list št. AA 526053. p-51093

Barkovič Aleš, Ljubljanska 76, Domža-
le, potni list št. BA 157942. s-51124

Batinica Jovanka, Vidovdanska 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 309549. s-51151

Bavčar Anton, Gregorčičeva 25, Aj-
dovščina, potni list št. BA 123052. g-51284

Beganović Adila, Na jasi 4, Kamnik, pot-
ni list št. AA 579833. s-51239

Beganović Džemo, Na jasi 4, Kamnik,
potni list št. AA 377047. s-51238

Beganović Elvis, Na jasi 4, Kamnik, pot-
ni list št. BA 606511. s-51240

Belšak Sabina, Ul. Ivana Pengova 8,
Domžale, potni list št. AA 325700. s-51193

Berus Gabrijela, Smrečnikova 28, Novo
mesto, potni list št. AA 067907. p-51040

Bjelaković Gojko, Celovška 123, Ljub-
ljana, potni list št. AA 716464. s-51144

Bokavšek Jaka, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 535551. s-51307

Brakić Lucija, C. na Makovec 13, Ko-
per, maloobmejno prepustnico AI 13518.
g-51141

Brakić Lucija, C. na Markovec 13, Ko-
per, potni list št. AA 484346. g-51142

Brnot Mojca, Količevo 49, Domžale,
potni list št. AA 693460. s-51208

Bunić Ismet, Javorniško nabrežje 2, Je-
senice, potni list št. AA 574993, izdala UE
Jesenice. p-51042

Centrih Jožef, Kešetovo 11 a, Trbovlje,
potni list št. BA 420075. s-51040

Centrih Zofija, Kolonija 1. maja 15, Tr-
bovlje, potni list št. BA 148074. s-51041

Cerkvenik Primož, Jarška 19, Ljubljana,
potni list št. AA 874058. s-51115

Čeč Andrej, Slovenčeva 12, Ljubljana,
potni list št. AA 42140. s-51251

Čule Aleksander, Prežihova ulica 12,
Brežice, potni list št. BA 528064, izdala UE
Brežice. s-51112

Čule Zdravko, Prežihova ulica 12, Bre-
žice, potni list št. BA 528473, izdala UEB-
režice. s-51113

Depoli Alenka, C. Maršala Tita 89, Jese-
nice, potni list št. BA 178618. p-51110

Djukić Dušan, Pišece 10 c, Brežice, pot-
ni list št. AA 851223, izdala UE Brežice.
s-51114

Dolhar  Samo,  Koroška  26,  Tržič,
potni list št. BA 394995, izdala UE tržič.
p-51038

Domazet Elza, Laknerjeva 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 979903. s-51069

Domjan Mirjana, Slovenska 39, Murska
Sobota, potni list št. AA 665889. p-51021

Durič Anton, Gerlinci 2, Murska Sobota,
potni list št. BA 361111. p-51034

Đjokić Hasan, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 461173. s-51068

Đjokić Milanka, Rusjanov trg 3, Ljub-
ljana, potni list št. AA 306713. s-51067

Đukić Zlatko, Plešičeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 532166. s-51303

Gnamuš Simon, Zabreznica 44 č, Žirov-
nica 64274, potni list št. AA 375163, izdala
UE Jesenice. p-51087

Gorza Andrej, Ul. Pohorskega bataljona
8, Ljubljana, potni list št. AA 937618.
s-51104

Gracer Miran, Okrogarjeva 2, Celje, pot-
ni list št. BA 684106. g-51225

Grajf Aleksander, Hočko Pohorje 14,
Maribor, potni list št. AA 436. p-51031

Grden Mojca, Trnovska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 42193. s-51292

Grilc Luka, Reboljeva 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 528053. s-51280

Hinić Živko, Vojkova 60, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 170699. s-51066

Hojč Ljudmila, Rinčetova grapa 21, Lju-
tomer, potni list št. AA 850021. p-51112

Horvat Elizabeta, Lendavske gorice 429
c, Lendava, potni list št. AA 387971.
p-51052

Horvat Pavel, Kobilje 187, Dobrovo, pot-
ni list št. BA 567271, izdala UE Lendava.
p-51114

Hribar Darinka, Ul. Jelenčevih 39, Lim-
buš, potni list št. AA 137057, izdala UEM-
aribor. p-51032

Humar Andrea Marija, Ozeljan 118,
Šempas, potni list št. BA 357845. g-51178

Ilovar-Radić Marjeta, Ul. Angelce Ocep-
kove 17, Ljubljana, potni list št. AA 824176.
s-51078

Jaklič Ferdinand, Kandijska 37, Novo
mesto, potni list št. AA 235419. g-51183

Jaklič Marija, Kandijska 37, Novo me-
sto, potni list št. BA 78583. g-51181

Jambrošič Jacinta, Čečovje 18/c, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 917307. g-51145

Jamšek Tomaž, Vanganelska 43 c, Ko-
per, potni list št. AA 5002. g-51184

Jankovič Gregor, Tomišelj 32, Ig, potni
list št. BA 592029. s-51279

Javornik Valentina, Milana Spasića 4,
Koper, potni list št. AA 398000. s-51042

Jelen Bogomir, Center 156, Črna, potni
list št. BA 421960, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-51285

Jesih Marija, Regentova 3, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico AI 107599, izdala
UE Koper. g-51289

Jesih Silvester, Regentova 3, Ankaran,
maloobmejno prepustnico AI 48851. g-51283

Juha Tatjana, Matena 9, Ig, potni list št.
BA 665546. s-51164

Juha Titomirka, Matena 9, Ig, potni list
št. AA 216361. s-51165

Jurak Gregor, Kovača vas 4, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 379389. p-51067

Kepeš Sanela, Wolfova 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 243942. s-51087

Klemen Pavlica, Branik 60, Branik, ma-
loobmejno prepustnico AI 91348. g-51147

Kogovšek Aleš, Kocbekova 5, Celje, pot-
ni list št. BA 211775. p-51102

Kokot Barbara, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI
5668. g-51286

Kokot Boris, Šprajčeva 2, Žalec, potni
list št. AA 0630761. p-51089

Korelc Simona, Gustinčarjeva 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 238837, izdala UEL-
jubljana. s-51119

Kosi Janko, Jožefe Lackove 2, Ptuj, pot-
ni list št. AA 441406. g-52071

Kovijanić Zorica, Trnovski pristan 4,
Ljubljana, potni list št. AA 717321. s-51075

Kozamernik Jože, Pod Supotom 3, Vna-
nje Gorice, potni list št. BA 497976. s-51162

Kočevar Silva, Dolga Reber 33, Koper,
potni list št. AA 510607. g-51277

Kristovski Aljoša, Plešičeva 10, Ljublja-
na, potni list št. BA 411788. s-51180

Lampret Tomaž, Trg 4. julija 48, Dravo-
grad, potni list št. AA 812524. 51101

Levec Ciril, Glockenspitz 468, Krefeld,
potni list št. AA 341695, izdala UE Kamnik.
s-51159

Leuštek Marjana, Krimska 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 317. s-52001

Ljutić Ilija, Pobeška 19, Koper, maloob-
mejno prepustnico AI 23728. g-51055
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Makovec Jožef, Pokopališka 41, Ljub-
ljana, potni list št. AA 605084. s-51058

Makovec Petra, Pokopališka 41, Ljub-
ljana, potni list št. AA 605083. s-51059

Maljaković Dušan, Višnarjeva 1, Med-
vode, potni list št. BA 681452. s-51229

Maljaković Marko, Višnarjeva 1, Med-
vode, potni list št. BA 681453. s-51227

Maljaković Milan, Višnarjeva 1, Med-
vode, potni list št. BA 681454. s-51228

Mejač Franci, Žabja vas 10 a, Novo me-
sto, potni list št. BA 261961. p-51041

Mihalić Darko, Ul. Ivana Pengova 8,
Domžale, potni list št. AA 325698. s-51192

Miklavčič Roman, Stična 139, Ivančna
Gorica, potni list št. BA 422273, izdala UE
Grosuplje. s-51089

Mohar Oskar, Lovska 6, Ljubljana, potni
list št. BA 155716, izdala UE Ljubljana.
s-51276

Neković Kima, Podlubnik 155, Škofja
Loka, potni list št. AA 479806, izdala UE
Šk. Loka. s-51125

Neković Orhan, Podlubnik 155, Škofja
Loka, potni list št. AA 582311, izdala UEŠ-
k. Loka. s-51127

Neković Rizo, Podlubnik 155, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 582294, izdala UE Šk.
Loka. s-51128

Neković Suada, Podlubnik 155, Škofja
Loka, potni list št. AA 231700, izdala UEŠ-
k. Loka. s-51126

Ocepek Kristina, Gašperšičeva 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 316953. s-51148

Oštir Stojan, Ložarjeva 20, Ljubljana,
potni list št. AA 336198. s-51063

Pahor Klavdija, Ledine 165, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 468708. g-51287

Pavlovič Jožica, Krška vas 32, Brežice,
potni list št. BA 60239. s-51152

Peterka Bojan, Petrovičeva 5, Ljubljana,
potni list št. AA 829638. s-51121

Petković Boska, Prušnikova 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 447070. s-51085

Petković Dejan, Prušnikova 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 155131. s-51084

Pečar Marija, Lormanje 26, Lenart, pot-
ni list št. BA 185232. g-51282

Pirc Marija, Volčje 36, Sromlje, potni
list št. AA 488361, izdala UE Brežice.
p-51030

Plevnik Janez, Kočenska 15, Ljubljana,
potni list št. BA 637669. s-51223

Polšak Milan, Brinje 4 a, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 825191. s-51185

Ponikvar Romana, Trbinjska 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 654137. s-51300

Pražnikar Marko, Šuštarjeva kolonija 27,
Trbovlje, potni list št. BA 275379. s-51070

Praček Anton, Nas. Lj. pravice 26, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 994543.
p-51080

Praček Greta, Nas. Lj. pravice 26, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 018205. p-51084

Pretnar Eva, Ruska ulica 7, Ljubljana,
potni list št. AA 103401. s-51177

Pretnar Franc, Koritenska 12, Bled, iz-
kaznico vojnega invalida za popust pri vož-
nji. g-51054

Prunk Viktorija, Polhov Gradec 120, Pol-
hov Gradec, preklic potnega lista, ki je bil
objavljen v št. 41/97 UL RS. g-51242

Pucihar Primož, Žalna 10, Grosuplje,
potni list št. BA 212726. s-51012

Racaj Murat, Stražarjeva 40, Ljubljana,
potni list št. AA 275796. s-51160

Radić Aleksandar, Ul. Angelce Ocepko-
ve 17, Ljubljana, potni list št. AA 824178.
s-51079

Salačanin Stanislav, Jarčja dolina 24, Ži-
ri, potni list št. AA 380181, izdala UE Škof-
ja Loka. s-51191

Selko Andrej, Ul. Marka Šlajmerja 37,
Ljubljana, potni list št. AA 169180. s-51182

Sever Andrej, Medvedova 32, Kamnik,
potni list št. BA 494948. s-51291

Simčič Madjan, Malgajeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 2984. s-51060

Slana Metka, Mala Nedelja 29, Ljuto-
mer, potni list št. AA 850333. p-51036

Srpak Denis, Ul. S. Bokala 15, Jesenice,
potni list št. AA 376777. p-51083

Stamatović Ljiljana, zaloška 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 717120. s-51140

Stojanović Klarica, Dobrteša vas 16/b,
Šempeter v Sav. dolini, potni list št. BA
128665, izdala UE Žalec. p-51062

Stošić Paraskeva, Krška vas 32, Brežice,
potni list št. AA 364731. s-51153

Stubičar Ivan, Heroja Zidanška 9, Mari-
bor, potni list št. BA 374046. s-51305

Svjetlanović Nedeljko, Emila Driola 4,
Izola, potni list št. BA 574059. p-51111

Šilojević Zoran, Župančičeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 109756. s-51086

Šinigoj Ivan, Prešernova 21, Dornberk,
potni list št. AA 398510, izdala UE Nova
Gorica. g-51146

Škulj Janez, Pot na Visoko 24, Ljublja-
na, potni list št. BA 187441. s-51154

Šundov Ivana, Cesta 18. aprila 5, Vipa-
va, potni list št. AA 909017, izdala UE Aj-
dovščina. g-51288

Taler Živka, Jelovška 43/a, Bohinjska
Bistrica, potni list št. AA 831403, izdala UE
Radovljica. p-51045

Tekavc Lidija, Florjan 233, Šoštanj, pot-
ni list št. AA 653511, izdala UE Velenje.
p-51070

Terčon Dragan, Klanec pri Komnu 5,
Sežana, potni list št. AA 720379. p-51039

Thaqi Bukurije, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 767546. s-51234

Toman Metka, Polže 8, Strmec pri Voj-
niku, potni list št. BA 611513. p-51096

Trifunović Milena, Rezijanska 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 972497. s-51076

Trifunović Teja, Rezijanska 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 973129. s-51077

Tušar Štefan, Goriška cesta 36, Cerkno,
potni list št. BA 517622. p-51095

Valant Andrej, Bodešče 20 a, Bled, pot-
ni list št. AA 904041, izdala UE Radovljica.
p-51076

Vasić Tamara, Reška 9, Ljubljana, potni
list št. BA 560698. s-51310

Veli Sejdiu, Steletova 10, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 215653. s-51099

Voršič Ivan, Lešane 42, Gornja Radgo-
na, potni list št. AA 468130. p-51066

Vovko Janez, Laknerjeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 252804. s-51080

Vrtačnik Matija, Zbilje 7 a, Medvode,
potni list št. AA 718505. s-51202

Zalokar Ida, Na jami 11, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 309287. s-51190

Zatežić Sveteh, Tacenska 164, Ljublja-
na, potni list št. AA 602597. s-51081

Zupan Petra, Zrkovska cesta 10, Mari-
bor, potni list št. BA 17182. p-51029

Živanovič Branka, Hrastova 9, Domža-
le, potni list št. BA 527468. s-51123

Žnidaršič Primož, Frenikova pot 3 a,
Ljubljana, potni list št. AA 824943. s-51224

Žnidarčič Marjan, Cesta v jagodje 2, Izo-
la, potni list št. AA 503605. p-51069

Žnidarčič Tanja, Cesta v jagodje 2, Izo-
la, potni list št. AA 515897. p-51068

Žorž Luka, Kamniška 51, Preserje, potni
list št. AA 897739, izdala UE Domžale.
s-51065

Druge listine

Adriatic d. d., Rogaška c. 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico AO 0435816, ki
je bila izdana na ime Šrimpf Janez. g-51246

Adriatic d. d., Tržaška 118, Ljubljana,
zavarovalno polico AO št. 377700, ki jebila
izdana na ime Mihelič Niko. s-51299

Ahmemulić Senija, Kajuhova 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S293431, št. reg. 158442. s-51083

Alihanović Marija, Lucija, Šolska 1, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8763,
izdala UE Piran. g-51093

Baranja Boro, Dolgovaške gorice 259,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15001. p-51113
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Bašelj Emanuela, Planina 12, Cerkno,
vozniško dovoljenje. p-51082

Beguš Lucija, Merčnikova 1, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede v Ljub-
ljani, izdan je bil leta 1992. s-51308

Benkovič Gacin, Rene Kalistrova, Po-
stojna, vozniško dovoljenje. p-51107

Bergant Blaž, Marof 15, Brežice, voz-
niško dovoljenje. p-51013

Berkovič Bojan, Bizeljska 33, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, št. 12403. p-51055

Bertalanič Dejan, Dobrovnik 242, Do-
brovnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13517, izdala UE Lendava. p-51073

Bezinger Branko, Borisa Kalina 16, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH.
p-51012

Beznec Slobodan, Mačkovci, vozniško
dovoljenje. p-51058

Bizjak Marko, Izola, vozniško dovolje-
nje. p-51053

Blatnik Samo, Šegova 12, Novo mesto,
zaključni izpit Srednje šole tehnične in
zdravstvene usmeritve v Novem mestu, iz-
dan je bil leta 1992 na ime Milojevič Samo.
s-51295

Božičnik Sabina, Veliki kamen 17, Ko-
privnica pri Brestani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 17311. p-51099

Božnar Marjan, Moškrin 4, Škofja Loka,
zavarovalno polico AVO 528488. g-51167

Bole-Kosmač Daša, Bratov Učakar 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411297, št. reg. 27424. s-51062

Bonin Sandra, Manžan 59, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 20720. g-51186

Bonin Vili, Manžan 48, Koper, spričeva-
lo Srednje kovinarske šole. g-51266

Brenčič Janez, Livada 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 219423,
št. reg. 151560. s-51130

Brezovec J. Sebastjan Branko, Brodarjev
trg 10, Ljubljana, diplomo srednje pedagoške
šole v Ljubljani, izdano leta 1990. s-51245

Brkljač Milan, Deteljica 7, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-51057

Cafuta Ludvik, Dolena 49, Ptujska gora,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 25303, izda-
la UE Ptuj. g-51092

Ceglar Gorazd, Kladeževa 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107795, št. reg. 175187. s-51204

Cizerl Danilo, Mestni vrh 108 a, Ptuj,
zavarovalno polico AO 0411698, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-51170

Cokan Peter, Gotovlje 195, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1058149.
p-51050

Cuznar Jože, Rateče 109, Rateče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Je-
senice. g-51252

Čeh Matjaž, Jupčičeva 13, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15627,
izdala UE Grosuplje. s-51050

Čehovin Katarina, Jezerska 12, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije v Kranju,
ki  je  bilo  izdano  za  šol.  leto  95/96.
g-51267

Červ Boža, Gradnikova 11, Kranj, de-
lovno knjižico. s-51023

Červ Boža, Gradnikova 11, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šol-
skega centra v Ljubljani, smer kuhar in na-
takar. s-51024

Česen Vesna, Maroltova 16, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole in gimnazije, Šubičeva 1, Ljubljana,
izdano leta 1996. s-51216

Čeč Andrej, Slovenčeva 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
296166, št. reg. 25279. s-51250

Čirič Franc, Ljutomer, spričevalo.
p-51054

Čolak Samo, Ul. 14. divizije 38, Rogaška
Slatina, carinsko izkaznico, št. 0505014, iz-
dala Carinska uprava RS dne 15. 5. 1995.
g-51271

Črešnik Alojz, Dravče 6, Vuzenica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3147, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-51072

Dežman Jože, Družinska vas 39, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 14671, izdala UE Novo mesto.
g-51258

Derviši Jahi, Jenkova 5, Kranj, delovno
knjižico. g-51166

Derviši Sevdi, Gornja Radgona, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9237. p-51065

Djordjević Dragiša, Brodarjeva 28, Ce-
lje, zavarovalno polico 1040088, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-51232

Dobravec Franc, Češnjica 13 a, Srednja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1901. g-51138

Doltar Marinka, Igriška 12, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje živinorejske
veterinarske šole v Ljubljani, izdano je bilo
leta 1974 na ime Lešnjak Marinka. s-51106

Dravec Rafael, Gerlinci 132, Cankova,
zavarovalno polico. p-51109

Drobnič Romeo, Fabianijeva 37, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
1028, izdal Center strokovnih šol Ljubljana
leta 1966. s-51189

Đakić Zdenko, Cesta v kostanj 25, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Poklicne grad-
bene šole v Ljubljani, izdano je bilo leta
1982. s-51061

Falnoga Matjaž, Arclin 42, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
33049. p-51023

Feguš Boris, Nova vas 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6705. g-51109

Filipčič Sebastjan, Žanova 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1015214, št. reg. 15357, izdala UE Sežana.
s-51296

Finc Martin, Kneza Koclja 55, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567732, št. reg. 19538. s-51039

Flisar Edvard, Murska Sobota, delovno
knjižico št. 42894. p-51049

Fras Bogdan, ul. Svobode 83, Piran, de-
lovno knjižico. g-51094

Frece Branimir, C. Maršala Tita 89, Je-
senice, zavarovalno polico 0510521, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-51168

Furman Tomas, Na postajo 15, Ptuj, de-
lovno knjižico, reg. št. 1622. p-51003

Gajšek Helena, Rakovlje 22, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
80184, izdala UE Žalec. p-51116

Garb Anton, Maistrova 4, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3248. g-51103

Garb Anton, Maistrova 4, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3248. g-51198

Germadnik Matjaž, Zelena pot 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1051251, št. reg. 142263. s-51209

Germadnik Matjaž, Zelena pot 19, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 1473500, izda-
la Zavarovalnica Triglav. s-51213

Golčer Janez, Zg. Pristava 19, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10543. p-51097

Goršič Janez, Kersnikova 6/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 9912. p-51077

Govednik Stanislav, Studenec 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S446023, št. reg. 75369. s-51188

Grandovec Tanja, Rdeči kal 14, Šentvid
pri  Stični,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH,  št.  14710,  izdala  UE  Grosuplje.
s-51273

Grbac Dražen, Tolminskih puntarjev 2
a, Nova Gorica, listino. p-51007

Grgič Dušanka, Bratovševa pl. 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645209, št. reg. 82824. s-51155

Gruden Rajko, Moste 68, Ljubljana, za-
varovalno polico AO 489437 PR2 in zava-
rovalno polico 415068, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic. s-51212

Gruden Slavko, Tartinijeva 22, Izola,
vozniško dovoljenje, št. 4799. p-51061

Grum Rosana, Parmova 1, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42871. p-51011

Hladky Iva, Selanov trg 6, Ljubljana, in-
validsko mesečno vozovnico s spremstvom
št. 1290, izdal LPP. s-51049

Horvat Boštjan, Nedelica 96 a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11509,
izdala UE Lendava. p-51074
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Hočevar Boštjan, Kromberk, Iztokova
12, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-51117

Hočevar Tina, Trebinjska 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S970097,
št. reg. 200647. s-51187

Hrovat Božidar, Partizanska pot 15, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1377. g-51095

Husanović Ferid, Lijevča b. b., Zavido-
viči, diplomo Srednje gradbeno ekonomske
šole, izdana je bila leta 1975. s-51010

Inkret Gregor, Pokopališka 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1190299, št. reg. 192872. s-51297

Janc Janez, Mošnje 7, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19117, iz-
dala UE Radovljica. g-51021

Jankovec Branislav, Marinča vas 20, Za-
gradec, zavarovalno polico, št. 9318632, iz-
dala zavarovalnica Triglav. s-51161

Janković Vojislav, Puhova 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1136107, št. reg. 43935. s-51013

Japelj Brigita, Drenov grič 11, Vrhnika,
potrdilo o homologaciji št. B 0059215.
s-51072

Jeseničnik Sebasijan, Milčinskega 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 42435. p-51001

Jovičić Gabrijela, Petronijeva 6, Koper,
osebno izkaznico. g-51270

Kadivec Marija, Gogalova 5, Kranj, za-
varovalno polico 522224, izdala Zavaroval-
nica Tilia. g-51169

Kadivec Marija, Gogalova 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 419620,
št. reg. 20708, izdala UE Kranj. g-51194

Kadriaj Hetem, Krušice 29, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13675.
s-51156

Kantar Dušan, Pretnerjeva 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9493.
p-51098.

Kančič Anda, Moste 36, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022259. g-51098

Kaučič Vinko, Lomanoše, vozniško do-
voljenje, št. 9511. p-51046

Kelemen Arpad, Križevci, zavarovalno
polico. p-51108

Kelenc Damjan, Gorišnica 47, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30959, izdala UE Ptuj. g-51255

Kenda Matija, Oprešnikova 35, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1167454, št. reg. 2438, izdala UE Kranj.
s-51034

Kenda Matija, Oprešnikova 35, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-4103/95, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. s-51215

Klabjan Brilli Martina, Pobegi, Ilirija 12,
Pobegi, vozniško dovoljenje. g-51137

Kličić Ernes, Gradišče na Pijavo gorico
161, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1097356, št. reg. 142284. s-51132

Kobal Peter, Zelenica 34, Logatec, del-
nice M-banke št. 00384070. s-51004

Kobe Uroš, Stari trg, vozniško dovolje-
nje, št. 8892. p-51047

Kogoj Nežika, Šolska 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-51133

Kogoj Zlatko, Šolska 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH in inštruk-
torsko dovoljenje. g-51134

Kokot Boris, Šprajčeva 2, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 285509.
p-51088

Kolenc Zlatko, Trnoveljka 77, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 7680. p-51037

Kotar Franc, Veliki Ban 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31160.
g-51243

Kozač Zejmil, Sr. Bitnje 76, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804769, št. reg. 43877, izdala UE Kranj.
g-51254

Košir Anton, Žirovski vrh 46, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16542, iz-
dala UE Škofja Loka. s-51038

Kočar Dejan, Birčna vas 38, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Poklicne avtome-
hanične šole v Novem mestu, izdano leta
1983. s-51091

Kržin Boštjan, Cesta 13. julija 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049671, št. reg. 208046. s-51264

Krajnc Štefan, Kosova 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566844, št. reg. 1101. s-51057

Kranjc Marjan, Trubarjeva 34, Celje, de-
lovno knjižico. p-51079

Krevs Franc, Cesta na Brdo 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
230369, št. reg. 43114. s-51036

Kričej Milan, Javornik 60, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, št. 2968.
g-51136

Kroupa Franci, Medvedje brdo 24, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S967807, št. reg. 5556. s-51293

Kulovec Matej, Vavta vas 81, Straža,
zavarovalno polico AO 342071, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-51205

Laharnar Arsen, Trg 25. maja 12, Do-
brovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40443. p-51086

Les Robert, Cesta Talcev 54, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890808, št. reg. 171240. s-51294

Lešek Vesna, Badovinčeva 20, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 6845. p-51005

Lipovšek Nevenka, Ragovska 8, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole v Brežicah, izdano leta 1976. g-51096

Ljubič Milena, Klemenova 23, Ljublja-
na, 8 delnic M-banke, št. 00413550. s-51001

Lubej Vesna, Črtomirova 14, Bled, de-
lovno knjižico, ki jo je izdala UE Radovlji-
ca. g-51272

Lui Astrid, Cankarjev drevored 16 a, Izo-
la, vozniško dovoljenje. p-51004

Luštek Franc, Gorjupova 6 a, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 7935. p-51075

Majstrović Natalija-Jasmina, Trg ljud-
ske pravice 12, Lendava, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 14712. p-51115

Marion Milan, Ul. 1. maja 2, Divača,
vozniško dovoljenje, št. 3439, izdala UE
Sežana. p-51104

Marič Manka, Ledine 4, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. p-51018

Markuš Irena, Tunjiška 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12593.
s-51082

Marn Janez, Obrije 11, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 930779,
št. reg. 178593. s-51200

Marovt Peter, Kropa 9, Gornji Grad, voz-
niško dovoljenje. p-51028

Marošek Slavica, Podgorje 38, Podgorje
pri Slov. Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18063. g-51108

Maršik Maksimiljan, Čatež ob Savi,
Rimska 40, Brežice, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gostinske šole v Novem
mestu, izdano leta 1968. g-51172

Meglič Silva, Glinškova pl. 4, Ljubljana,
zaključni izpit Srednje gostinske šole za
odrasle v Ljubljani, izdan leta 1969. s-51302

Mencinger Boris, Zapuže 2 a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1503. g-51019

Mikelj Katarina, Stara Fužina 144 a, Bo-
hinjsko jezero, 5 delnic M-banke št.
00426970. g-51262

Mrak Bernarda, Ljubljanska 15, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo Gimnazije Bo-
ris Ziherl v Škofji Loki, izdano je bilo leta
1980 na ime Dolinar Bernarda. g-51174

Mulej Ines, Bazoviška 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18065.
g-51102

Muše Ivan, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892505, št. reg. 85951. s-51235

Nedog Kristjan, Zg. Kocjan, vozniško
dovoljenje. p-51064

Nemc Franc, Podljubelj 133, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3577, iz-
dala UE Tržič. s-51030

Nemec Erika, Bilje 86, Renče, maturitet-
no spričevalo Srednje ekonomske šole v No-
vi Gorici, izdano na ime Makorič Erika.
g-51265
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Nemec Jernej, Miren 41/a, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 36585.
g-51196

Novak Anton, Lopata 28, Hinje, zavaro-
valno polico AO 0302611, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-51206

Novak Saša, Švegljeva 7, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika PTT šole v Ljubljani, izda-
no leta 1977 na ime Petrovčič Saša. s-51150

Ožbot Franjo, Volčja Draga 92, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF.
p-51085

Ogrin Aleš, Velika Ligonja 21, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13561.
s-51179

Omahen Gregor, Hrustje pri Grosupljem
7 a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 19781. s-51298

Omeradžić Dursum, Laze 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1120514,
št. reg. 17513, izdala UE Škofja Loka.
s-51221

Orel Viljem, Erjavčeva 2, Koper, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-131/1-73-93, izdala PK Koper.
g-51100

Pahor Sebastjan, Vanganel 3, Koper,
vozniško dovoljenje. g-51256

Pandol Aleš, Zapoge 3 b, Vodice, spri-
čevalo 1. letnika, izdala Srednja gradbena
in ekonomska šola v Ljubljani leta 1995.
s-51301

Peterson-Lenassi Eva, Majaronova 20,
Ljubljana, spričevala 1., 2., 3., 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdana so bila med leti 1973, 1974, 1975 in
1976 na ime Lenassi Eva. s-51231

Petruna Jurij, Cankarjeva 2 a, Črnomelj,
listino. p-51027

Piltaver Beno, Cankarjeva, Brežice, pla-
čilo takse po tar. 1-13. p-51017

Pirc Oton, Budanje 18, Vipava, vozniško
dovoljenje kat. G, H, št. S 579726. g-51290

Pivec Danijel, Škalce 60, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6755. p-51033

Pišek Ciril, Bevke 177, Vrhnika, zaključ-
no spričevalo Srednje elektro tehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. s-51171

Plahutnik Urška, Zg. Pirniče 71 g, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165582, št. reg. 218395. s-51088

Planko Matjaž, Zavrh 17 a, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, št. 41801. p-51048

Plestenjak Katja, Bobovek 25, Kranj,
vozniško dovoljenje. s-51046

Požar Branko, Ostenk 7 a, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6305, iz-
dano pri ONZ Trbovlje. g-51195

Požun Bogdan, C. V Hrastje 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166423, št. reg. 179160. s-51014

Pogačar Aleksandra, Babna Gora 32,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S515963, št. reg. 192722. s-51163

Polutnik David, Vitanje 156, Vitanje,
vozniško dovoljenje, št. 10598. p-51020

Potisek Stanislav, Trg Zbora odposlan-
cev 45, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. S
203141. g-51131

Povh Darko, Senadole 5, Senožeče, spri-
čevalo Poklicne kovinarske šole v Kopru,
št. 40. g-51173

Prah Sebastjan, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
diplomo Srednje pedagoške šole Ljubljana,
št. 1469/I, izdano leta 1990. s-51207

Prajnol Ljudevit, Police 91, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11921.
p-51105

Praprotnik Vida, Partizanska 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5795. s-51219

Praštalo Mileva, Tesarska 8, Kočevje, 4
delnice, št. 01110810, izdala banka Merca-
tor. s-51281

Praček Anton, Nas. Lj. pravice 26, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10454.
p-51081

Prudič Uroš, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Kadetska šola za miličnike v Tacnu leta
1982. s-51035

Pust Stanislav, Vzajemna 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972692, št. reg. 173571. s-51116

Racaj Gani, Linhartova 35, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51158

Radin Miran, Topolovec 17, Gračišče,
vozniško dovoljenje. s-51047

Rak Marjeta, Zg. Pirniče 64, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100122, št. reg. 201249. s-51097

Rapuš Jože, Gor. Gomila, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2716.
g-51253

Raušl Franc, Ivanjkovci, vozniško dovo-
ljenje, št. 7158. p-51008

Rebov Maja, Sp. Gabernik 17, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15861.
p-51024

Rožič Bojan, Grmada 10, Trebnje, matu-
ritetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Elektrotehniške šole v Krškem, izdano leta
1982 pod št. 1695. g-51101

Rožič Marjan, Mlinše 5, Izlake, vozniško
dovoljenje. p-51002

Rožman Anton, Mali vrh 29 a, Globoko,
zavarovalno polico št. 0434511, izdala Za-
varovalnica Adriatic. p-51094

Rokavec Jakob, Češnjice 14, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12427, izdala UE Domžale. s-51201

Rozman Janez, Gorica 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-51261

Sadar Silvestra, Sostrska 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100180, št. reg. 183696. s-51018

Samarin Erika, Kočevje 10 a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9964.
p-51044

Samarin Silvia, Kočevje 10 a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7179.
p-51043

Serdinšek Jože, Sp. Jablan 42, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 32747,
izdala UE Ptuj. g-51176

Sikirić Anica, Draga 41, Draga, 3 delni-
ce št. 00477028, izdala M-banka. s-51052

Skok Matjaž, Novo polje cesta IV 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 262433, št. reg. 167043. s-51220

Slabanja Marija, Log, cesta OF 25, Bre-
zovica, zavarovalno polico št. 0419258, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-51199

Slodej Dejan, Ilije Gregoriča 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na št. 02/13-957/95, izdala Uprava republi-
ke Slovenije za pomorstvo Koper. s-51129

Smole Franc, Brest 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 885061,
št. reg. 103751. s-51007

Smolnikar Ivan, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico AO 1051467,
izdala Zavarovalnica Slovenica. p-51100

Sokler Robert, Orešje 24 a, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, št. 13787. s-51045

Stadler Aleš, Ul. Pod gozdom 42, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24746.
s-51143

Starina Janez, V gaju 1, Radeče, zavaro-
valno polico št. LJ 2504442071, izdala Za-
varovalnica Triglav. s-51011

Stevanović Dragan, Savska 92, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51669,
št. reg. 39541, izdala UE Kranj. g-51259

Stošić Čisić Radojka, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje. p-51016

Strmole Edita, Trebinjska 5, Ljubljana,
indeks EPF Maribor, izdan je bil leta 1996.
s-51053

Sušnik Matjaž, Tesovnikova 102, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076371, št. reg. 167148. s-51029

Suštič Vilko, Pod Lovrencem 18, Brezo-
vica, zavarovalne kupone št. 1043957, izda-
la jih je Zavarovalnica Slovenica. s-51117

Svetič Karmen, Jakčeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1000700, št. reg. 209363. s-51306

Šalika Janez, Ižakovci 140, Beltinci, di-
plomo Srednje ekonomsko gradbene šole
Ljubljana, št. 239. s-51278

Šelih Peter, Brdce 14, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 42288. p-51019

Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0331225, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-51002
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Širca Robert, Sežanska 6, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9650.
p-51014

Škvorc Alen, Ižanska cesta 375, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0390185, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-51149

Šmigovc Albina, Šempeter 111, Šempe-
ter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 47512. p-51090

Šmigovc Albina, Šempeter 111, Šempe-
ter v Sav. dolini, zavarovalno polico št.
0462064, izdala Zavarovalnica Adriatic.
p-51091

Šoštarič Ivan, Povšetova 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104707, št. reg. 180424. s-51241

Špeglič Nada, Dol pod Gojko 3, Franko-
lovo, spričevalo OŠ, izdano je bilo leta 1964.
g-51110

Štefančič Matej, Bukovje 49, Postojna,
vozniško dovoljenje, št. 12333. p-51026

Štrekelj Egon, Gorjansko 83 a, Omen,
diplomo Srednje gradbene šole Veno Pilon
v Ajdovščini, izdana je bila leta 1988.
s-51031

Štrukelj Žarko, Loka 99, Tržič, vozniško
dovoljenje, št. 2939. p-51015

Šumečnik Rok, Vilharjeva 5, Celje, vpi-
sni list za čoln št. 02/03-952/82-95. g-51017

Švagelj R., Izola, vozniško dovoljenje.
p-51071

Švegelj Hilda, Letence 18, Golnik, zava-
rovalno polico št. 0350719. g-51135

Ščavničar Vesna, Nunska Grapa, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje. p-51063

Taqi Shuqiri, Linhartova 35, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51157

Telič Andreja, Viška cesta 49 d, Ljublja-
na, zavarovalno polico 102081, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-51217

Telič Andreja, Viška 49 d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688134, št. reg. 154258. s-51218

Tibljaž Boris, CKŽ 10 a, Krško, voz-
niško dovoljenje, št. 16230. p-51060

Tibljaš Boris, Krških žrtev 10 a, Krško,
preklic vozniškega dovoljenja kat. BGH, št.
16230. p-51092

Tomažič Marko, Tomšičeva 16, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19373. g-51022

Tomić Goran, Komandanta Staneta 12,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1171503. s-51237

Toth Marjeta, Cvetkova 14, Murska So-
bota, zaključno spričevalo. p-51022

Tršar Matjaž, Nazorjeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892227, št. reg. 141509. s-51275

Tršar Sašo, Sončna pot 43, Portorož, za-
varovalno polico št. 0439762. G-51268

Trček Peter, Žaucerjeva 17, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51118

Tuksar Sašo, Obrtniška 7, Slovenska Bi-
strica, spričevalo 1. letnika Srednje kovi-
narske in metalurške šole v Slovenski Bi-
strici. g-51175

Ulčar Stojan, Alpska 11, Bled, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1140/10-80, izdala Luška kapetanija.
g-51090

Urbanija Borut, Dunajska 142, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S630743, št. reg. 142268. s-51032

Uršič Dejan, Zelenica 21, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968072,
št. reg. 6235. s-51051

Učakar Marjan, Breznikova 65, Domža-
le, zavarovalno polico št. AO 443449, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-51003

Vahen Martin, Lužiško-Srbska 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 60202, št. reg. 43247. s-51005

Vahen Matevž, Lužiško-Srbska 13, Ljub-
ljana, indeks EPF Maribor, št. 82150468.
s-51214

Valenčak B., Šmarje, listino, št. 14668.
p-51106

Valenčak Bernarda, Brezovca pri Polju
15, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 14668. p-51025

Vesel Miran, Voduškova 14, Ljubljana,
zaključno spričevalo srednje kovinarske šo-
le v Kočevju, izdano leta 1987. s-51236

Vesel Roman, Sp. Koseze 17, Ljubljana,
zavarovalno polico AO 415495. s-51211

Vidic Andrej, Jalnova 58, Ljubljana, za-
varovalno polico 0415557, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-51210

Vidic Srečko, Ljubljanska 4 a, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14340. s-51230

Vidovič Mitja, Velika Polana 123, Veli-
ka Polana, spričevalo 4. letnika št. GI-618.
p-51103

Vidovič Monika, Hrastovec 26/c, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37645,
izdala UE Ptuj. g-51257

Viler Karel, Koštabona 6, Šmarje, ob-
vezno zavarovanje za moped št. police
0446828. s-51048

Vodičar Darko, Podgora 34, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12422. s-51233

Volk Marija, Gornja Košana 22, Koša-
na, vozniško dovoljenje. p-51056

Vrabič Egon, Breg 45/a, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23411. g-51197

Vrabič Mojca, Loka, vozniško dovolje-
nje. p-51035

Vrečko Srečko, Sp. Hotič 27/a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
859859. s-51122

Wu Zemei, Šarhova 20, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-51249

Xiang Xiaojin, Jakčeva 40, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51248

Ye Maolin, Šarhova 20, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-51247

Zalokar Tatjana, Zgornje Pirniče 90 a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 136987, izdala UE Ljubljana. s-51120

Zdovc Anton, M. Dobrava 25, Šmartno
pri Slovenj Gra, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1931. g-51107

Zdovc Anton, M. Dobrava 25, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. 1331,
izdala UE Slovenj Gradec. g-51244

Zrnić Mladenko, Gortanova 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6069. p-51051

Zupan Ivo, Zapuže 32, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 22359. g-51260

Zupanc Jožef, Predoslje 142, Kranj, spri-
čevalo Poklicne šole, odd. za odrasle Škofja
Loka. g-51020

Žafran Boris, Polzela 26/a, Polzela, listi-
no. p-51059

Žakelj Magdalena, Ul. F. Smrduja 3, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, št. 11889.
p-51006

Žerjav Franc, Rove 2, Frankolovo, voz-
niško dovoljenje, št. 26031. p-51078

Žiberna Polonca, Zupanova 3, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Fotografske šole
v Ljubljani, izdano leta 1977. s-51274

Žmitek Jožica, Boh. Češnjica 71, Sred-
nja vas, 5 delnic M-banke št. 00302694.
g-51263

Žužek Janez, Krakovo 22, Naklo, zava-
rovalno polico št. 0445216. g-51269


