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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-S-77/96-2
Ob-4488
Neodvisna lista za Maribor, Poštna ulica 3, Maribor, s skrajšanim imenom stranke Lista za Maribor in kratico imena stranke LZM, je vpisana v register političnih
strank dne 9. 10. 1996, pod zap. št. 34.
Št. 0001/2-6-S-87/96-1
Ob-4489
Nova stranka, Komenskega 24a, Ljubljana, s skrajšanim imenom stranke Nova
in kratico imena stranke Nova, je vpisana v
register političnih strank dne 10. 10. 1996,
pod zap. št. 35.
Št. 0001/2-6-S-84/96-1
Ob-4490
Domoljubna enotna
upokojenska
stranka – Liga za Slovenijo, Dolenjska
cesta 105, Ljubljana, s skrajšanim imenom
stranke Liga za Slovenijo in kratico imena
stranke DEUS-LZS, je vpisana v register
političnih strank dne 10. 10. 1996, pod zap.
št. 36.

Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KOPER
Srg 1457/94
Rg-11491
To sodišče kot registrsko sodišče objavlja naslednji oglas:
Družba VITALCAD, programska in
strojna oprema za računalnike, d.o.o., Koper, II. prekomorske brigade 20, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1446/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 30. 5. 1994.
Družbenik Branko Kolander, Koper,
II. prekomorske brigade 20, ugotavlja, da
družba ni poslovala, da nima odprtega stalnega žiro računa ter da nima nobenih neporavnanih obveznosti do upnikov.
Ustanovitveni kapital družbe v višini
2.000 SIT, oplemeniten z obrestmi, pripada
družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
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sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 1995
Srg 2522/94
Rg-21183
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba MEDEA, informatika, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, Puntarjeva
2, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/2978/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 13. 12.
1994.
Ustanovitelj Zoran Stojanovič iz Kopra,
Puntarjeva 2, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 1995
LJUBLJANA
Srg 3766/96
Rg-1456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, v registrski zadevi
predlagatelja objavlja sklep:
Družba DAM – BO, storitve in zastopanje, d.o.o., Kočevje, Klinja vas 12, reg.
št. vl. 1/16940/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
9. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica družbe je Marija Popovič, Klinja vas 12, Kočevje, prevzema obveznost do plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Marijo Popovič.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 1996
Srg 3760/96
Rg-1460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, v registrski zadevi
predlagatelja objavlja sklep:
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AGENCIJA ABRAHAM, kultura,
šport in animacija Radomlje, d.o.o., Nožice, Pionirska ulica 23, reg. št. vl.
1/0992/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 18. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj Frančišek Repovž, Nožice,
Pionirska ulica 23, prevzema obveznost do
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Frančiška Repovža.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 1996
Srg 8800/94
Rg-1462
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
NOVAK END CO, avtoservis, trgovina, prevoz oseb in tovora, ekonomske usluge, d.o.o., Vrhnika, Robova 41, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Novak Leopold, Robova
41, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Novak Leopolda, Vrhnika.
Srg 12320/94
Rg-1463
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DELF. IN, podjetje za svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 105, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Zajec Jasna, Svetosavska 24, Ljubljana in Stjepanović Dana,
Celovška 105, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Jasno Zajec in Dano Stjepanović iz Ljubljane, in sicer vsaki do ene polovice.
Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 1996
Srg 15615/94
Rg-1464
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PODJETJE ZA PREVENTIVNO FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE
OSEB IN PREMOŽENJA IN IZVEDBO
TEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA TER
UPRAVLJANJA OBJEKTOV, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 3, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 11. 10. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Boris Tavčar, Zoranina
18, Domžale in Vladimir Krašovec, Dolenjska c. 54, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996
Srg 17448/94
Rg-1465
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
FLUX ZASTOPSTVA, d.o.o., Javorjev drevored 20, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Metod Rotar, Igriška 8,
Ljubljana in Franc Ferkolj, Javorjev drevored 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o
gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996
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MARIBOR
Srg 951/95
Rg-1461
Družba Trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje PEMA, d.o.o., Pernica, Kušernik 23, reg. št. vl. 1/7850-00, katere ustanoviteljica je Jožica Ornik, Pesnica 34,
Pesnica pri Mariboru, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Jožica Ornik, Pesnica 34, Pesnica pri Mariboru.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 1996

NOVO MESTO
Srg 256/96
Rg-44518
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba PLATANA, gostinstvo in trgovina, Kanižarica, d.o.o., Kanižarica 15 a,
Črnomelj, vpisana na reg. vl. št. 1-1888/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
6,569.927,40 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
6,569.927,40 SIT v celoti prenese na Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 9. 1996
SLOVENJ GRADEC
Srg 6833/94
R-1457
Družba M.E.T., d.o.o., Ravne na Koroškem, Ditingerjeva 14, reg. št. vl.
1/5556-00, katere družbenica je Marija Meh,
po sklepu družbenice z dne 30. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marija Meh
iz Raven na Koroškem, Ditingerjeva 14.
Zoper sklep lahko družbenik, upnik ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 5. 1996

Št. 58-59 – 25. X. 1996
Srg 3346/94
Rg-1458
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3346/94, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne 3. 9. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8141-00, vpiše izbris družbe
ŠPORT ROBI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
s sedežem na Prevaljah, Pod gonjami
54, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Robert Stopar in Katja Stopar, oba Pod gonjami 54,
Prevalje.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 9. 1996
Srg 6089/94
Rg-1459
Družba TOP, trgovina, organizacija,
proizvodnja, izvoz in uvoz, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, reg. št. vl.
1/3566-00, katere družbeniki so Slemenik
Elizabeta, Slemenik Tomaž in Slemenik Peter, po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Slemenik
Elizabeta, Slemenik Tomaž in Slemenik Peter, vsi Tomaška vas 10, Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 9. 1996

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 127-89/93
Ob-4491
Ugotovi se, da je Sindikat gozdarstva
Podturn, Podturn 73, Dolenjske Toplice,
katerega pravila so bila z odločbo št.
127-89/93, z dne 6. 12. 1993 sprejeta v hrambo pri sekretariatu za družbeni razvoj Občine
Novo mesto in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 88, prenehal.
Pravila sindikatov se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02400-004/96-01/0443
Ob-4492
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti ter promet in zveze upravne
enote Žalec sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov z dnem izdaje te odločbe pod št. 67, z nazivom pravila
delovanja sindikata v zavodu Dom upokojencev Polzela, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije
v zavodu Dom upokojencev Polzela in sedežem Polzela 18.
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Št. 06/02-02400-4/96
Ob-4509
Pravila sindikata zavoda z imenom Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, VVZ h. c. Andersen Ljubljana,
s sedežem Rašiška 7, Ljubljana, se z dnem
16. 9. 1996 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 131.

Št. 02801-166/96
Ob-4516
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 2. 9. 1996,
pod zap. št. 166, z nazivom: Pravila sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Organizacija sindikata DURS – Davčni urad Celje, in sedežem:
Celje, Vodnikova 3.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 10. 1996.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 10. 1996

Št. 028-20/93/96-3
Ob-4510
Dopolnjena pravila sindikata Inštituta
za rudarstvo, geotehnologijo in okolje –
IRGO, Slovenčeva 93, Ljubljana, dopolnjena na seji občinega zbora Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti, Inštituta za
rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana, Slovenčeva 93, dne 13. 8. 1996, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod št. 16, dne 10. 9. 1996.
Št. 02801-168/96
Ob-4511
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 10. 10.
1996, pod zap. št. 168, z nazivom: Pravila o
delovanju sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
Cetis, d.d., Celje, in sedežem: Celje, Čopova 24.
Št. 02801-162/96
Ob-4512
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 7. 1996,
pod zap. št. 162, z nazivom: Pravila sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Neodvisnost – KNSS,
Sindikat Fiori, d.o.o., Štore, in sedežem:
Štore, Ul. XIV. divizije 29.
Št. 02801-163/96
Ob-4513
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 7. 1996,
pod zap. št. 163, z nazivom: Pravila sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat JP Javne naprave Celje, in sedežem: Celje, Teharska
cesta 49.
Št. 02801-164/96
Ob-4514
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 3. 7. 1996,
pod zap. št. 164, z nazivom: Pravila sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat JP Vodovod-Kanalizacija Celje, in sedežem: Celje, Lava 2/a.
Št. 02801-165/96
Ob-4515
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 2. 9. 1996,
pod zap. št. 165, z nazivom: Pravila sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Aero Copy, d.o.o., sindikat, in sedežem: Celje, Ipavčeva ulica
23a.

Št. 02801-167/96
Ob-4517
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 10. 9.
1996, pod zap. št. 167, z nazivom: Pravilnik
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Neodvisnost –
KNSS, Sindikat Klasje, d.o.o., Celje, in
sedežem: Celje, Prešernova 23.
Št. 028-3/93
Ob-4518
Popravljena pravila Sindikata kovinske
in elektroindustrije Slovenije, SKEI, Sindikalna podružnica – sindikat družbe Iskra Kondenzatorji, d.d., Semič, se sprejmejo v hrambo, evidentirajo v predpisani evidenci pod zap. št. 3, ter hranijo pri oddelku
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve Upravne enote Črnomelj.
Št. 104-04-0004/96-002
Ob-4529
Statut obalno kraške regije Neodvisnosti – KNSS, ki je bil sprejet na ustanovni
skupščini sindikata dne 23. 5. 1996, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 133, dne 11. 10. 1996.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/96
S-381
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/96, z dne 14. 10. 1996 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Rudnik
Mežica, TOM, tovarna opreme Mežica,
d.o.o., Glančnik 3, Mežica.
Odslej firma glasi: Rudnik Mežica,
TOM, tovarna opreme Mežica, d.o.o. – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. januarja 1997 ob 9. uri, v sobi št. 28,
tega sodišča.

St 24/96
S-382
To sodišče je s sklepom St 24/96 dne 10.
10. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom MI – MO, trgovina na debelo
in drobno, zastopanje, proizvodnja in inženiring, d.o.o., Horjul, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 1996
St 37/96
S-383
To sodišče je s sklepom St 37/96 dne 2.
10. 1996 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom KTL V.P.S., d.o.o.,
Ljubljana.
Preostanek predujma in morebitno drugo premoženje se prenese na ustanovitelja
KTL Navita embalaža, d.o.o., Letališka 30,
Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se izbriše navedeni dolžnik iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 1996
St 61/91
S-384
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok kot predsednik senata in sodnica Tanja Marinič ter sodnik Jože Vidic, kot člana senata, v stečajni
zadevi zoper Elkom, Tovarna stikalnih naprav, p.o., Maribor – v stečaju, na seji
senata dne 10. 10. 1996 sklenilo:
1. Z dnem 1. 10. 1996 se višji sodnik
Janez Zeilhofer razreši funkcije stečajnega
sodnika v stečajni zadevi Elkom, Tovarna
stikalnih naprav, p.o., Maribor – v stečaju.
2. Z dnem 1. 10. 1996 se za stečajno
sodnico določi Okrožna sodnica Katarina
Plevčak.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 1996
St 9/92
S-386
To sodišče razpisuje V. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Jeklo, p.o., Ruše – v stečaju, dne 16. 12. 1996
ob 10. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
St 37/96
S-385
To sodišče je dne 16. 10. 1996 s sklepom
opr. št. St 37/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Tabor in Commerce, d.o.o.,
Maribor, Valvasorjeva 38.
Odslej firma glasi Tabor in Commerce,
d.o.o., Maribor, Valvasorjeva 38 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Mitja Zagrajšek, dipl. ek., Pregarčevih 26, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 2.
1997 ob 9. uri, v sobi št. 325 tukajšnjega
sodišča.
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Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 10. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 1996

vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 1. 1997 ob 9.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
10. 1996.

delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970.
Astra Veletrgovina, p.o.

St 61/91
S-387
To sodišče razpisuje IV. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Elkom, Tovarna stikalnih naprav, p.o., Maribor – v stečaju, dne 20. 11. 1996 ob 10.
uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1996
St 16/94
S-388
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Ferromoto avtomobili, d.o.o., Maribor – v
stečaju, dne 2. 12. 1996 ob 10. uri, v sobi
330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 1996
St 43/96
S-389
To sodišče je s sklepom z dne 16. 10.
1996 pod opr. št. St 43/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra stikalni elementi, d.o.o., Predstruge 29, Videm-Dobrepolje.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Igor Bončina iz
Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 10,
– Bregar Stanislava, s.p., Zgornja Slivnica 29, Šmarje Sap,
– Ljubič Franci, Predstruge 31a, Videm-Dobrepolje, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 10. 1996
St 66/96
S-390
To sodišče je s sklepom St 66/96 dne 16.
10. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Intran, Podjetje za inozemski
transport in gostinstvo, d.o.o., Kidričeva
62, Trzin.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-

St 18/90
S-391
To sodišče v stečajnem postopku nad
AA-IFI, d.o.o., Vodnikova 113, Ljubljana
– v stečaju, za dne 6. 11. 1996 ob 9. uri, v
konferenčni dvorani II tega sodišča, razpisuje narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavanje osnutka glavne delitve.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 111/96
La-638
Gozdno gospodarstvo Kranj, Staneta
Žagarja 53, Kranj, podaljšuje javni poziv
upravičencem 1. kroga za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja.
Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 31. 7. 1996, v Uradnem listu RS
pa dne 9. VIII. 1996 in 30. VIII. 1996.
Javni poziv se podaljšuje do vključno
31. 12. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci na sedežu podjetja, tel. 064/241-511.
Gozdno gospodarstvo Kranj
La-639
Na osnovi in v skladu z objavljenim programom lastninskega preoblikovanja podjetja Veletekstil Ljubljana, p.o., Ljubljana, Masarykova 17, z dne 4. 1. 1996 podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce podjetja k vpisu in
vplačilu kupnin delnic iz notranjega odkupa
v 30 dneh od dneva te objave.
Dodatne informacije so na razpolago
vsak dan na tel. 061/14-01-355, int. 211.
Veletekstil, p.o., Ljubljana
Št. 9009/077
La-640
Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjemu odkupu deležev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski podjetja dne 8. 3.
1996, ter v Uradnem listu RS, št. 16/96.
Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 11. 1996.
Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak

Št. 64/96
La-644
Florina, p.o., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 8, Maribor, četrtič podaljšuje rok za
javni poziv upravičencem 1. kroga za sodelovanje v interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja.
Rok se podaljšuje do vključno 30. 11.
1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Večer 20. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 19. VIII. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Vse informacije dobite po tel.
062/23-491, pri Darji Rojs.
Florina, p.o., Maribor
La-502
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Elkop Trgovinsko podjetje, p.o., Koper,
Ferrarska 8, na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01415/1996-MB, z dne 30.
9. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja:
1. Firma in sedež: Elkop, Trgovinsko
podjetje p.o., Koper, Ferrarska 8.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kopru,
reg. št. vložka 1-858-00.
2. Matična številka: 5170028.
3. Dejavnost: 51.70.
Osnovna dejavnost podjetja je uvoz tehničnega blaga, trgovina na debelo s tehničnim blagom, maloobmejni promet.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Elkop Trgovinsko podjetje, p.o.,
Koper, Ferrarska 8, poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja), da lahko v roku 30 dni po
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objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu, v dnevnem časopisu Primorske novice
ter na oglasni deski podjetja (s tem, da rok
začne teči z dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške certifikate za začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju Elkop Trgovinsko podjetje, p.o., Koper.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Elkop Trgovinsko podjetje, p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci, bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali na blagajni na sedežu podjetja, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane
delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za
delnice podjetja v notranjem odkupu, številka: 51400-698-6553.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Humar Janku, in
sicer po telefonu št. 066/38-180 ali osebno
na sedežu podjetja.
Elkop Trgovinsko podjetje, p.o.,
Koper

vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred iztekom 10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma
potrdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v časopisu Slovenec ter na oglasni deski podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal
in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali s certifikati na sedežu podjetja vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, z gotovino pa na poseben
privatizacijski
podračun
št.
51900-698-000-0071575, pri Agenciji RS
za plačilni promet, podružnica Murska Sobota, vse v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Lipič Julijani, tel. 069/42-206.
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dimnikar Beltinci, p.o.

Št. 11/96
La-539
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Dimnikar
Beltinci, p.o., Panonska 17, Beltinci, ki ga
je z odločbo št. LP 01949/1996-BR z dne
11. 10. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Dimnikar Beltinci,
p.o., Panonska 17, Beltinci.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Murski
Soboti, enota v Murski Soboti, pod št. reg.
vl. 1/39-00.
2. Matična številka: 5067472.
3. Osnovna dejavnost: dimnikarske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Slovenec in na oglasni
deski podjetja, vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate (I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo
internega razpisa začel teči nov 10-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih

Št. 14/96
La-641
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Proizvodno in trgovsko
podjetje Galia Style, d.o.o., Maribor, Koroška
cesta 5, ki ga je z odločbo št. LP
1031/95-NGT z dne 29. 11. 1995 odobrila
agencija za prestrukturiranje in privatizacijo
ter skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju, podjetje Galia Style, d.o.o., objavlja program lastninskega preoblikovanja.
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1. Firma in sedež: Proizvodno in trgovsko podjetje Galia Style, d.o.o., Koroška
cesta 5, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru, reg. št. 1/4098-00 Maribor z dne 1. 7.
1991.
2. Matična številka: 5500796.
3. Pretežna dejavnost podjetja je proizvodnja usnjene galanterije.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Galia Style, d.o.o., je v 100%
družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj in nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Galia Style, d.o.o., Maribor, poziva vse
upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence), da v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v Uradnem listu
RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila (I. krog). Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo ugotovila
posebna komisija, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni vpis delnic za
ožje družinske člane zaposlenih (II. krog).
Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v
dematerializirani obliki, udeležencem pa bo
izdalo začasnice oziroma potrdila.
Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Galia Style, d.o.o., Maribor, poziva vse
zaposlene in upokojence podjetja, da v 60
dneh po objavi oglasa in poziva v Uradnem
listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni
deski, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom.
Delnice se vplačajo z gotovino oziroma
z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve, oziroma s potrdili za neizplačan del plač po poravnavi davkov in prispevkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do končnega

odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa imajo enake lastnosti, kot delnice iz
tretjega odstavka 35. člena uredbe o pripravi preoblikovanja.
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisali in vplačali pri blagajni podjetja vsak delovnik v času med 8. in 12. uro, v
okviru zgoraj opredeljenih rokov, z gotovino pa na poseben privatizacijski podračun
podjetja št. 51800-698-0050246, z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem
odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Marjanu Vraničarju (tel. 062/28-741).
Galia Style, d.o.o.

prekluziven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja. Podjetje bo za interno razdelitev delnic podjetja namenilo 20%
družbenega kapitala podjetja. Kolikor bo
vrednost predloženih lastniških certifikatov
upravičencev presegla 20% družbenega kapitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi delnic podjetja,
uporabijo presežek lastniških certifikatov za
kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem
bo podjetje v zameno za lastniške certifikate razdelilo delnice interne razdelitve in uporabilo presežke lastniških certifikatov za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega udeleženca posebej. V primeru, da bo
ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne
razdelitve, so navadne delnice, ki se glasijo
na ime in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjetje bo
delnice vodilo v dematerializirani obliki.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo, vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic
podjetja. Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski
račun
št.
51500-698-4270, z navedbo: plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa. Rok za
vplačilo delnic je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu delnic. Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki. Delnice, ki jih bodo upravičenci
odkupili z denarnimi vplačili so neprenosljive izven kroga udeležencev notranjega
odkupa, razen z dedovanjem. V okviru programa so prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da se število zaposlenih med udeleženci ne zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v podjetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate, so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.
Po preteku tega časa postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notranjega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z
vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi
soglasje k aktu o lastninskem preoblikovanju in statutu ter pristopili k delniškemu
sporazumu s pravili notranjega odkupa.
5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno
odločbo agencije o odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja, kršene njegove, na zakonu temelječe pravice
oziroma pravne koristi ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh
od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa

Št. 14
La-642
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 01128/1996-AK z dne 27. 9.
1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Splošno gradbeno podjetje
Gradbinec Kranj, p.o., Kranj.
Sedež: Kranj, Nazorjeva ul. 1.
Matična številka: 5098173.
Šifra dejavnosti: 050100.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču v Kranju, enota Kranj, registrirano
kot podjetje s polno odgovornostjo (p.o.) v
100% družbeni lastnini, pod registrskim
vložkom št. 1-249/00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacije načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena ZLPP,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj
zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo, vložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške
certifikate v navedenem roku vsak delovnik
od 8. do 12. ure, na blagajni družbe. Rok je
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preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času po tel. 064/216-361 ali osebno na
sedežu družbe, kjer jim je na voljo tudi osnutek statuta delniške družbe ter delničarskega
sporazuma s pravili notranjega odkupa. Kontaktna oseba je Damjan Ahačič.
SGP Gradbinec, p.o., Kranj

7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, p.o., poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in
podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Delo ter na oglasni deski
podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem
zadnje objave), zamenjajo lastniške certifikate in potrdila za neizplačan del neto osnovnih plač, ugotovljenimi na podlagi določb kolektivne pogodbe dejavnosti in dejansko izplačanimi neto osnovnimi plačami
za čas od sprejema kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993 za začasnice (kasneje
delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
p.o.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov in potrdil
preneslo v notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, p.o., poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in
podjetij, v katerih ima podjetje kapitalske
naložbe), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati, potrdili za neizplačan del neto osnovnih plač in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve kot iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci

lahko vplačevali na sedežu podjetja v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo na
poseben privatizacijski podračun z navedbo
“plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi objavljenega programa
lastninskega preoblikovanja, kršene njegove, na zakonu temelječe pravice oziroma
pravna korist ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure, pri Jelki Orožim-Kopše, dipl. prav., in sicer po tel.
062/225-661, int. 319, ali osebno na sedežu podjetja.
Elektro Maribor

La-643
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., na podlagi
programa o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01944/1996-MD z dne 4. 10. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/847-00.
2. Matična številka: 5231698.
3. Dejavnost: 010105.
Osnovna dejavnost podjetja je distribucija električne energije, nakup in prodaja
električne energije, proizvodnja električne
energije, izdelava tehnične dokumentacije
za graditev elektrodistribucijskih objektov
in naprav, izvajanje električnih meritev.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino, s tem,
da je 90,58% celotnega kapitala lastnina Republike Slovenije, po pogodbi o določitvi
deleža v kapitalu, sklenjeni z Vlado Republike Slovenije dne 19. 7. 1996.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Republika Slovenija – 90,58%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 0,94%,
– Odškodninski sklad – 0,94%,
– Sklad RS za razvoj – 1,89%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 1,88%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
3,77%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv

Razpisi delovnih mest
Št. 130-6/96
Ob-4522
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, razpisna komisija za imenovanje
pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic razpisuje delovni mesti
1. pomočnika generalnega direktorja
za področje računalniške obdelave podatkov,
2. direktorja podružnice Trbovlje.
Pogoji:
Pod 1.) VII. stopnja strokovne izobrazbe
tehniške smeri in 5 let delovnih izkušenj in
pod 2.) VII. stopnja strokovne izobrazbe
ekonomske ali družboslovne smeri in 5 let
delovnih izkušenj.
Mandat za opravljanje razpisanih delovnih mest traja štiri leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16, 8 dni po objavi razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 8 dneh po opravljenem
razpisnem postopku.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Centrala Ljubljana

Stran 4144

Razpisi
javnih natečajev
Št. 188/96
Ob-4534
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankarjeva 5,
preklicuje
javni razpis št. 142/96, Ob-3931, za oddajo del:
A. zbiranje ponudb za opravljanje svetovalnega inženiringa in
B. zbiranje ponudb izdelave investicijskega programa z idejnim projektom za dokončanje dogradnje in usposobitve nadomestnih
prostorov za Filmski studio Viba film, Stegne 5, Ljubljana,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 30. VIII. 1996.
Ministrstvo za kulturo
Popravek
Št. 1.1.-1370/96
Ob-4536
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za sanacijo pralne ploščadi in nevtralizacijske naprave
za odpadne vode na železniški postaji Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
19. X. 1996, Ob-4371, št. 1306/96 se za zaporedno 5. točko objavi še naslednja vsebina:
6. Ogled objekta je mogoč po predhodnem telefonskem dogovoru.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– boljše garancijske pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 11. november
1996 do 9. ure v tajništvu SŽ - Sekcije za
tehnično vagonsko dejavnost Ljubljana, Vilharjeva 2. Ponudbe poslane po pošti morajo
biti poslane priporočeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 11. novembra 1996 ob 10. uri v prostorih SŽ Ljubljana,
Kolodvorska 11.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana
Popravek
Ob-4540
V javnem razpisu za sofinanciranje nadaljevanja izvedbe projektov mednarodne tehnične
pomoči Republiki Sloveniji in bilateralnih mednarodnih aranžmajev s področja malega gospodarstva, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 6. IX. 1996, Ob-2640, se:
– popravi naslov javnega razpisa, ki glasi:
Javni razpis za sofinanciranje iniciranja
in nadaljevanja izvedbe projektov mednarodne tehnične pomoči Republiki Sloveniji in bilateralnih mednarodnih aranžmajev s področja malega gospodarstva,
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– popravi 1. točka Predmet razpisa v prvem odstavku: Ministrstvo bo sofinanciralo iniciranje in nadaljevanje že pričetih
projektov, vključenih v mednarodno tehnično pomoč Republiki Sloveniji in mednarodno bilateralne aranžmaje s področja
malega gospodarstva,
– popravi 1. točka Predmet razpisa v drugem odstavku: Vsebinsko morajo prijavljeni projekti zajemati iniciranje in nadaljevanje že pričetih programov v okviru mednarodne tehnične pomoči ali na osnovi bilateralnih mednarodnih aranžmajev, za
katere naj kandidati predložijo:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

– poimenski spisek morebitnih podizvajalcev z referencami,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– bianco menico v višini 20% ponudbene
cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ostale elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) in razpisno dokumentacijo.
2. Ponudbo z oznako “ponudba – prizidek k vrtcu” je potrebno v zapečateni kuverti poslati najkasneje v 10 dneh od objave v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Metlika, urad župana, Mestni trg 24, Metlika.
O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pismeno.
3. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v roku 7 dni po objavi v Uradnem listu RS
od 8. do 12. ure pri Mercator-Optima, inženiring, Ljubljana, Breg 14, kjer je na vpogled
tudi izdelana tehnična dokumentacija.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
50101-601-44413.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna pogodba, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi in pridržuje si pravico do izbora podizvajalcev za
določena dela.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Popravek
Ob-4553
V javnem razpisu za dodeljevanje nepovratnih sredstev za investicije v javni sektor
gospodarstva, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 19. 10. 1996, Ob-4447 se
drugi odstavek VI. točke pravilno glasi:
Odpiranje vlog bo 29. 10. 1996 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Št. 48/96
Ob-4456
Občina Metlika na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS,
št. 48/90) in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del pri prizidku k otroškem
vrtcu v Metliki
A) Splošni pogoji:
1. Investitor: Občina Metlika.
2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri prizidku k
otroškem vrtcu v Metliki.
3. Orientacijska vrednost del: 31,500.000
SIT.
4. Rok za izvedbo razpisnih del: 150 dni
po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor:
– ponudbena cena in kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji, zamik plačil, ev. kreditiranje,
– fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– realnost ponudbe,
– ev. dodatne ugodnosti.
Investitor ni obvezen sprejeti ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.
Razpisni pogoji:
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne starejše do 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika
so bila opravljena,

Št. 48/96
Ob-4457
Občina Metlika na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS,
št. 48/90) in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del pri adaptaciji knjižnice v
Metliki
A) Splošni pogoji:
1. Investitor: Občina Metlika.
2. Predmet razpisa: izvajanje gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri adaptaciji
objekta knjižnice v Metliki.
3. Orientacijska vrednost del: 7,400.000
SIT.
4. Rok za izvedbo razpisnih del: 60 dni
po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor:
– ponudbena cena in kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji, zamik plačil, ev. kreditiranje,
– fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– realnost ponudbe,
– ev. dodatne ugodnosti.
Investitor ni obvezen sprejeti ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.
Razpisni pogoji:
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1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne starejše do 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– poimenski spisek morebitnih podizvajalcev z referencami,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– bianco menico v višini 20% ponudbene cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ostale elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in razpisno dokumentacijo.
2. Ponudbo z oznako “ponudba – knjižnica v Metiliki” je potrebno v zapečateni kuverti poslati najkasneje v 10 dneh od objave
v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Metlika, urad župana, Mestni trg 24, Metlika.
O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pismeno.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v roku 7 dni po objavi v Uradnem
listu RS od 8. do 12. ure pri Mercator-Optima, inženiring, Ljubljana, Breg 14, kjer je
na vpogled tudi izdelana tehnična dokumentacija.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
50101-601-44413.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi in pridržuje si pravico do izbora podizvajalcev za določena dela.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Metlika

2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti: obnova, generalni remont in posodobitev naprav požarnega varovanja v slovenskem narodnem gledališču Maribor;
– zamenjava dotrajanih elementov požarnega javljanja,
– požarno varno tesnenje instalacijskih
prehodov med požarnimi sektorji z ustrezno
garancijo,
– generalni pregled in popravilo ter preizkus 2 kom črpalnih postaj za hidrantno in
sprinkler omrežje, proizvod Elektrokovina,
– servisiranje in umerjanje sistema za detekcijo eksplozivnih plinskih zmesi,
– generalni servis in preizkus vseh naprav diesel agregatne postaje za napajanje
požarnih naprav z električno energijo.
Orientacijska vrednost je 5,500.000 SIT.
Predviden rok izvedbe: 30 dni po podpisu pogodbe.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– uradna pooblastila za izvajanje tovrstnih del (koncesija),
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša pogodba ni nujno
tudi najugodnejša!
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, soba 320-A/III.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771.
Pisne ponudbe in razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v dveh ločenih zapečatenih kuvertah 10. dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do 12. ure na
naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, soba 320-A/III.
Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti za vsak objekt posebej z oznako ponudnika, navedbo predmeta razpisa in opozorilom, da gre za javni razpis.
Naročnik si pridržuje pravico izbrati izvajalca za vsako posamezno psotavko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

javni razpis
za oddajo del: izgradnja stanovanjskega
objekta v naselju Aleša Kaple v
Hrastniku
A) Splošni podatki:
1. Investitor: Stanovanjski sklad Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: Projektni
biro – Atelje za arhitekturo Ivan Maurovič
dia, Cesta 1. Maja 57, Hrastnik.
3. Predmet natečaja in obseg del: izgradnja šest – stanovanjskega objekta v območju zazidalnega načrta Korbarjev hrib, v naselju Aleša Kaple v Hrastniku. Obseg del je
razviden iz projektne dokumentacije in popisa del, ki je na razpolago na Direkciji za
prostor, okolje in javne komunalne službe
Občine Hrastnik.
4. Lokacija: v območju zazidalnega načrta Korbarjev hrib naselje Aleša Kaple v
Hrastniku.
5. Predvidena vrednost: orientacijska vrednost razpisanih del znaša 25,000.000 SIT.
6. Roki: predviden začetek del je 30. 11.
1996, rok za dokončanje pa je predvidoma
31. 5. 1997.
B: Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega javnega razpisa morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente:
a) registracijo za dejavnost v katero spadajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,
b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno usposobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pristojnega upravnega organa ali upravne enote, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo stanovanjskega
objekta v naselju Aleša, Kaple Hrastnik,” je
potrebno dostaviti v vložišče Uprave Občine Hrastnik 30. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, isti dan ob 13. uri.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija obvestila najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega razpisa,
– pondubena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, odlog plačila, gradnja po sistemu “ključ v roke”,...),
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in
ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, tel. 0601/43-600.
Direkcija za prostor, okolje in
javne komunalne službe

Ob-4458
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja
ponovni javni razpis
za obnovo in posodobitev naprav
požarnega varovanja v objektu SNG
Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

Št. 351-19/95
Ob-4459
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) ter odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Stanovanjski sklad Občine Hrastnik kot investitor objavlja
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Št. 105/96
Ob-4460
Združenje slovenskih časopisov in revij
pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZSČR), Dimičeva 9, Ljubljana, razpisuje

1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za projektno ureditev kontrole parkirišča z avtomatskim nadzorom
vstopa in izstopa vozil ter obračunom parkirnine v centru mesta Ravne na Koroškem
(okolica Name).
3. Rok izvedbe do 30 dni.
4. Razpisno dokumentacijo lahko v času
razpisa ponudniki dvignejo na Občini Ravne-Prevalje, na Uradu za KCG, pisarna št.
8, vsak delovni dan od 8. do 9. ure.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– tehnično najustreznejša ponudba, kvaliteta,
– ponudbena cena, ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– zagotovljen servis, garancijski rok,
– reference za izvajanje takih in podobnih del ter kompleksne rešitve – za celovite
rešitve celotnih mestnih jeder tudi drugačni
načini zapore con ali področij, ki so v skladu z arhitekturo okolja,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– rok izvedbe,
– da je pri vgrajenih proizvodih uporabljeno domače znanje,
– najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
7. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba, Ne odpiraj –
ureditev kontrole parkirišča” je potrebno dostaviti na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
Čečovje 12/a, 2390 Ravne na Koroškem.
Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika, sicer jih komisija ne bo obravnavala.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe,
ravno tako si pridržuje pravico do eventualnega zmanjšanja obsega del.
10. Javno odpiranje ponudb bo v 20 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
12. Kontaktna oseba v času razpisa
je Andrej Bukovec, tel. 0602/23-821,
int. 225.
Občina Ravne-Prevalje

1. Naročnik: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 1b.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnih rešitev za 3. fazo OŠ Dušana Muniha Most na
Soči.
3. Rok izdelave idejnih rešitev: 30 dni
po objavi tega razpisa. Začetni dan se šteje
datum izida natečaja v Uradnem listu RS.
4. Idejna rešitev (ponudba) mora vsebovati:
a) tlorise in risbe fasad,
b) idejno rešitev zunanje ureditve za celoten šolski kompleks (brez vrtca),
c) idejno rešitev povezave centralnega
ogrevanja za celoten šolski kompleks (brez
vrtca),
d) popis neto zazidanih kvadratur,
e) popis del s projektantskim predračunom za izvedbo del (brez opreme),
f) ponudbeno ceno za izdelavo lokacijske dokumentacije in glavnega projekta
(PGD + PZI).
5. Merila za izbiro ponudb:
a) skladnost idejne rešitve s projektno
nalogo,
b) reference ponudnika,
c) ponudbena cena,
č) fiksnost cene in plačilni pogoji,
d) druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za izdelavo lokacijske dokumentacije in glavnega projekta (PGD +
PZI). Rok za izdelavo glavnega projekta je
80 dni od podpisa pogodbe.
Orientacijska vrednost naročila znaša
2,000.000 SIT.
7. Drugo najboljšo izbrano rešitev bo naročnik odkupil z 100.000 SIT. Tretjo najboljšo izbrano rešitev bo naročnik odkupil s
50.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico,
da bo odkupljene idejne rešitve uporabil pri
izdelavi glavnega projekta.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do vključno 10. dne po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, na sedežu biroja
Kozorog Biro, d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15, po predhodni najavi in s predložitvijo dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev na ŽR 52030-630-7108,
Občina Tolmin.
9. Dodatne informacije in razlage dobite
po tel. 065/81-182, pri Danilu Kozorogu –
Kozorog Biro, d.o.o., Tolmin.
10. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je potrebno dostaviti na naslov: Kozorog Biro, d.o.o., Tolmin, Tumov drevored
15, najkasneje 30. dan od objave razpisa v
Uradnem listu RS, do 13. ure, v zapečateni
ovojnici z napisom: “3. faza OŠ Most na
Soči – Ne odpiraj”.
Če 30. dan ni delovnik, je treba ponudbe
oddati prvi delovni dan po izteku razpisnega roka istemu naslovniku, do 13. ure.
11. Izbiro najugodnejših ponudb bo
opravila komisija, ki jo bo imenoval naročnik. Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka razpisnega roka, ob 14. uri, na OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 18a.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo ponudb.
Občina Tolmin

javni razpis
za izbor izvajalca multimedijske
raziskave
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca multimedijske raziskave s posebno raziskavo
na poslovni javnosti. Cilj razpisa je izbor
izvajalca medijske raziskave.
2. Merila in pogoji
Izvajalec bo izbran na osnovi naslednjih
pogojev:
– da je izvajalec pravna oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje medijskih
raziskav,
– da izvajalec predlaga medijsko raziskavo na podlagi razpisnih pogojev, ki jih
interesenti dobijo na naslovu naročnika, in
lastnih idejnih rešitev.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika oziroma firme,
– številka dejavnosti po SKD statističnega urada RS,
– reference,
– predlog multimedijske raziskave,
– predlog posebne raziskave na poslovni
javnosti,
– ceno izvedbe medijske raziskave, ki
vključuje izdelavo projekta na podlagi razpisnih izhodišč ter kriterijev, izvedbo raziskave, publikacijo o rezultatih raziskave,
promocijo ter trženje raziskave.
4. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu
pravočasno nudil vse potrebne informacije
in podatke, s katerimi razpolaga in bi olajšale izvedbo raziskave.
5. Pogodba z izbranim izvajalcem bo
sklenjena za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja ali prekinitve, najkasneje štirinajst
dni po prejemu obvestila o izbiri.
6. Rok prijave
Pisne ponudbe oddajte v zaprti ovojnici
z oznako “Razpis za izvajanje multimedijske raziskave – Ne odpiraj” na naslov GZS
združenje slovenskih časopisov in revij, Dimičeva 9, Ljubljana ali osebno v tajništvo
združenja najkasneje v štirih tednih po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Rok
za prijavo na razpis začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri komisije obveščeni najkasneje v štirinajstih dneh.
Podatke o razpisnih pogojih, merilih in
izhodiščih ter zahtevah naročnika za izvedbo multimedijske raziskave dobite na sedežu ZSČR, Dimičeva 9, Ljubljana, pri Ireni
Brglez, tel. 061/342-398 ali pri Aleksandru
Bratini, tel. 061/13-29-182.
Gospodarska zbornica Slovenije
Ob-4461
Na podlagi določila zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 15/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Občina Ravne-Prevalje
objavlja
javni razpis
za izbiro ponudnika za ureditev kontrole
parkirišča z obračunom parkirnine

Št. 351-7/96
Ob-4462
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 1b
javni razpis
za izbiro idejnih rešitev za izdelavo
tehnične dokumentacije za 2. fazo
Osnovne šole Dušana Muniha Most na
Soči

Št. 58-59 – 25. X. 1996
Št. 39/96

Ob-4463

Javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev dveh
skupin grobnih polj na novem
Rogozniškem pokopališču na Ptuju
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: ureditev dveh skupin grobnih polj na novem Rogozniškem
pokopališču.
3. Lokacija: Rogoznica, Dornavska cesta.
4. Predvidena vrednost gradbenih del je
6,000.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je 2. 11.
1996, dokončanje pa 30. 11. 1996.
B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 30-dnevno opcijo, priložiti
naslednje dokumente:
– registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisnih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami in
izvedbo “na ključ”,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirani stroški za ureditev deponij in gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi.
C) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– večje reference,
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za ureditev grobnih
polj na novem Rogozniškem pokopališču
na Ptuju” je potrebno dostaviti v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina Ptuj, oddelek za okolje, prostor in
gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, do 12. ure. Kolikor se izteče
15. dan na dela prosti dan (sobota, nedelja,
praznik), se ponudbe oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.
Popis dela s situacijami, prerezi in detajli in vse ostale informacije v zvezi z razpisom so na voljo na oddelku, tel. 062/772-861
(Purg Tone).
Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa ob 12. uri, na oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj.
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O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj

Št. 353-03/96
Ob-4467
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Tolmin – Sklad stavbnih zemljišč
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo javne
razsvetljave od mostu čez Tolminko do
konca industrijske cone v Poljubinju
A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in
elektromontažnih del javne razsvetljave.
2. Investitor: Občina Tolmin – Sklad
stavbnih zemljišč Tolmin, Ul. Padlih borcev
1/b. Tehnično dokumentacijo za izdelavo
ponudbe dobite na upravi Občine Tolmin,
pri Karlu Laharnarju (tel. 065/81-001), od
7. do 10. ure.
3. Lokacija objekta: od mostu čez Tolminko do konca industrijske cone v Poljubinju.
4. Vrsta razpisanih del:
– zakoličba kablovoda,
– gradbena dela,
– elektromontažna dela.
5. Pričetek in dokončanje del: predviden
pričetek del je 25. 11. 1996, dokončanje
31. 1. 1997.
6. Cena: orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 6,700.000 SIT.
7. Rok za dostavo ponudbe je 8. 11. 1996
do 12. ure.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Občina
Tolmin – Sklad stavbnih zemljišč, Ul. Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izgradnjo javne razsvetljave”.
Odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.
uri, v prostorih občinske uprave.
O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni po
opravljenem odpiranju ponudb.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok za izvedena dela,
– reference za tovrstna dela,
– izpolnjevanje posebnih razpisnih pogojev.
Najcenejša ponudba ni avtomatično najugodnejša!
Posebni pogoji
Ponudbi je treba priložiti:
1. registracijo za tovrstna dela,
2. kalkulativne osnove, prodajne cene
ur po kvalifikacijah, obratovalne ure mehanizacije, cene prevozov,
3. izjavo o proučitvi tehnične dokumentacije in seznanitvi s terenskimi prilikami,
4. reference o že izvršenih tovrstnih
delih,
5. rok za dokončanje razpisnih del s
terminskim planom,
6. izjavo o fiksnosti cen do konca
gradnje in opciji ponudbe, ki ne more biti
kasnejša od 30 dni,
7. izjavo, da jamči za kvaliteto del in
roke izgradnje kooperantov,
8. izbrani ponudnik bo moral najpozneje v 10 dneh po izbiri skleniti pogodbo za
izvajanje del.
Občina Tolmin
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 039-2/96
Ob-4465
Občina Izola in Upravna enota Izola objavljata na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala
1. Predmet razpisa je nakup pisarniškega materiala v letu 1997.
2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 8,000.000 SIT za obdobje
enega leta.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe količin blaga glede na dejanske spremembe potreb med letom.
3. Lokacija dostave: Izola, Sončno nabrežje 8.
4. Rok dobave: sukcesivno tekom leta.
5. Specifikacijo ter dodatne informacije
za izdelavo ponudbe dobijo interesenti proti
predložitvi pooblastila, v službi za AOP in
tehnične dejavnosti, tel. 066/480-111, pri
Dušanu Vončina.
6. Ponudba mora vsebovati naslov in
naziv dejavnosti podjetja, potrjena dokazila o registraciji podjetja, ne starejša od treh
mesecev, pri obrtnikih pa obrtno dovoljenje.
Cene za ponujeno blago morajo biti izražene v SIT, fco kupec, s posebej prikazanim
prometnim davkom. Cene morajo biti fiksno oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh
po dobavi.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb so:
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni in plačilni rok,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo za posamezne artikle iz specifikacije
pisarniškega materiala, z različnimi ponudniki, ki so za konkreten artikel najugodnejši, če gre za večja odstopanja pri ceni.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Izola, služba za AOP in tehnične
dejavnosti, Sončno nabrežje 8, do 25. 11.
1996 do 12. ure.
Ponudbe naj bodo oddane v dveh zaprtih
ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: “Ne
odpiraj – dokumentacija št. 039-2/96”, na
ovojnici s ponudbo pa napišite: “Ne odpiraj
– ponudba št. 039-2/96”. Na ovojnici naj bo
napisan točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 28. 11. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi župana, Sončno nabrežje 8, Izola.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Izola
Upravna enota Izola
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Št. 030-5/96
Ob-4469
Mestna občina Ljubljana v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93) objavlja

– izbrati najugodnejšega ponudnika v okviru posamezne skupine materiala in za posamezno območje sodišča,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati:
a) registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),
b) bonitetne obrazce,
c) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,
d) potrdilo ZPIZ o plačanih prispevkih,
e) potrdilo o ZZZS o plačanih prispevkih,
f) dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti (trgovina na drobno),
g) parafiran predlog pogodbe in prilog k
pogodbi (vsaka stran posebej),
h) dosedanje reference z navedbo izvrševanih dobav v zadnjem letu po količini,
rokih in vrednostih na področju, ki je predmet javnega naročila in imena naročnikov,
i) ponudeni predračun (specifikacija po
enoti, po postavkah, popusti glede na obseg
dobav),
j) izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih na željo naročnika,
k) način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,
l) brezplačni vzorci po razpisni dokumentaciji in prospektni material, kar vse
ostane pri naročniku.
Opomba: datum izdaje dokumentov v
točkah od a) do f) ne sme biti starejši od
treh mesecev, glede na dan odpiranja ponudb.
6. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov:
– kvaliteta materiala,
– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1996,
– konkurenčnost cen (bruto cene, izražene vključno v SIT, fco naslov naročnika, s
posebej prikazanim količinskim popustom
in prometnim davkom),
– plačilni roki, daljši od 30 dni,
– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,
– možnost dobave blaga izven specifikacije,
– brezplačna dostava,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe morajo prispeti do vključno
30. 10. 1996 na naslov Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, urad predsednice, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba na razpis za dobavljanje pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala” in
oznako ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1996
ob 10. uri, na Okrožnem sodišču v Kranju.
Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene z zahtevami razpisa.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Vse dodatne informacije dobijo interesenti na Okrožnem sodišču v Kranju, tel.
064/215-361 (22-66-66).

Ob-4471
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, na
podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za izvajalca varnostno-receptorske
službe
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju,
Kranj, Zoisova 2.
2. Predmet razpisa je organiziranje in izvajanje varnostno receptorske službe, s poudarkom na fizičnem varovanju oseb in premoženja v sodnih stavbah Okrožnega in
Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2,
Okrajnega sodišča na Jesenicah, Okrajnega
sodišča v Radovljici in Okrajnega sodišča v
Škofji Loki.
3. Orientacijska
vrednost
storitve:
10,500.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: za sodno stavbo v Kranju s 1. 12. 1996 do 30. 11. 1997,
za Okrajna sodišča na Jesenicah, v Radovljici in Škofji Loki pa po ureditvi prostora.
Naročnik si pridržuje pravico predčasne
pogodbe, z dvemesečnim odpovednim rokom.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb),
– pravila fizičnega varovanja ljudi in premoženja,
– cena storitve,
– plačilni roki,
– morebitne druge ugodnosti.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena storitve,
– obseg varovanja,
– plačilni pogoji,
– dosedanje izkušnje v varovanju,
– reference ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo prispeti do
vključno 30. 10. 1996 na naslov Okrožno
sodišče v Kranju, Zoisova 2, urad predsednice, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba na razpis za izvajalca varnostno
receptorske službe”. Na kuverti mora biti
naveden točen naslov ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1996
ob 10. uri, na Okrožnem sodišču v Kranju.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene z zahtevami razpisa.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Vse dodatne informacije dobijo interesenti v tajništvu Okrožnega sodišča v Kranju, tel. 064/215-361 (22-66-66).

javni razpis
A) za izdelavo lokacijskega načrta Štajerske vpadnice
Predmet razpisa je:
1. izdelava lokacijskega načrta,
2. izdelava idejnih projektov ceste in
idejnih rešitev objektov in komunalnih naprav,
3. izdelava reambulacije temeljnega topografskega načrta za območje tomačevskega rondoja,
4. izdelava digitalnega temeljnega topografskega načrta vplivnega območja
ceste;
B) za izdelavo idejnih projektov Zaloške ceste od priključka na vzhodno avtocesto do Zadobrovške ceste,
C) za izdelavo idejnih projektov Litijske ceste od Pesarske ceste do Sostrske
ulice.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Mestni občini Ljubljana, oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska cesta 28, vložišče, v uradnih urah, v sedmih
delovnih dneh po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudniki se morajo o dvigu dokumentacije predhodno dogovoriti v tajništvu naročnika, tel. 133-62-88.
Ponudba mora biti oddana v roku, določenem v razpisni dokumentaciji in skladno
z njo tudi pripravljena in opremljena.
Odpiranje ponudb bo javno. Ponudniki
bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urbanizem in okolje
Št. 36/96
Ob-4470
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, na
podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za dobavljanje pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala za Okrožno sodišče v Kranju, Okrajno sodišče v Kranju, Okrajno sodišče na
Jesenicah, Okrajno sodišče v Radovljici in
za Okrajno sodišče v Škofji Loki.
2. Okvirna vrednost predvidenih dobav
znaša 18,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave: sukcesivne dobave v skladu z naročilom naročnika do 30.
11. 1997. Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije, ki se lahko
pridobi pri naročniku. Količine iz specifikacije so ocenjene in okvirne.
4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v okviru posameznih skupin, glede na morebitne spremembe sredstev, ki bodo na razpolago v proračunu,

Ob-4472
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, na
podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
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javni razpis
za izvajalca fotokopirnih storitev
1. Predmet razpisa je fotokopiranje, zlaganje, spenjanje, povečava in pomanjšava
gradiv oziroma drugega materiala za Okrožno sodišče v Kranju in Okrajno sodišče v
Kranju ter stranke sodišča v prostorih sodne
zgradbe v Kranju.
2. Okvirna vrednost predvidenih storitev
znaša 3 milijone SIT.
3. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki ne sme biti starejše od enega
meseca,
– dosedanje reference ponudnika,
– cene v SIT, popuste (ker se bo storitev
opravljala v prostorih sodne zgradbe),
– plačilni roki,
– jamstvo za kvaliteto opravljene storitve,
– morebitne druge ugodnosti.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1996,
– kvaliteta storitve,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Izbran bo tisti izvajalec storitve, ki bo
dal najugodnejšo ponudbo s tem, da najcenejša ponudba ni obvezno najugodnejša.
5. Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem fotokopirnih storitev od
1. 12. 1996 do 30. 11. 1997, pridržuje pa si
pravico odpovedati pogodbo predčasno z
dvemesečnim odpovednim rokom.
6. Ponudbe morajo prispeti do vključno
30. 10. 1996 na naslov Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, urad predsednice, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba na razpis za izvajalca fotokopirnih storitev”. Na kuverti mora biti naveden točen
naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 1996
ob 10. uri, na Okrožnem sodišču v Kranju.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
8. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene z zahtevami razpisa.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Vse dodatne informacije dobijo interesenti v tajništvu Okrožnega sodišča v Kranju, tel. 064/215-361 (22-66-66).
Okrožno sodišče v Kranju

II. Predmet razpisa je izdelava razvojne
študije o možnostih razvoja malega gospodarstva na območju Občine Grosuplje, ki
mora vključevati:
– analizo gospodarskih dejavnosti po posameznih panogah in njihova teritorialna
razporejenost na območju občine,
– popis deficitarnih dejavnosti, določenih glede na povpraševanje potrošnikov,
– oceno potreb in možnosti za razvoj malega gospodarstva oziroma posameznih panog,
– možnost povezovanja posameznih panog oziroma malih gospodarstev v proizvodno mrežo, ki bo v naslednjih letih zagotavljala večanje števila delovnih mest in splošen razvoj gospodarstva na območju občine,
– ocena možnosti prodaje dobrin na tržišče tako na območju občine kot drugje.
III. V letu 1996 je financiranje razvojne
študije iz proračuna Občine Grosuplje predvideno v višini 1,000.000 SIT.
IV. Ponudba mora vsebovati:
1. predmet razpisa,
2. organizacijo (firmo oziroma ime ponudnika:
– naziv in naslov firme,
– overjene podatke o registraciji, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del,
3. projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobrazbeni strukturi in strokovne reference projektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev,
4. pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine,
5. ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, materialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge,
6. predlog pogodbe med izvajalcem in
naročnikom.
V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupine in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– ustreznost kadrovske zasedbe projektne skupine in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,
– ponudbena cena,
– ugodnejši rok izdelave naloge in garancija za njihovo doseganje,
– kompletnost ponujenih del,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Rok oddaje ponudbe je 15 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
VII. Prijave morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba –
javni razpis razvojne študije”, na ovojnici mora biti navedeno ime in naslov pošiljatelja.
Prijava mora biti poslana na naslov Občina Grosuplje, uad za gospodarstvo in družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Grosuplje.
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno prvi
delovni dan po poteku roka oddaje, in sicer
ob 12. uri, v prostorih Občine Grosuplje.
VIII. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva od-

piranja ponudb. Z izbranim prijaviteljem
bo naročnik sklenil pogodbo o izvajanju
razpisnega projekta in dinamiki porabe
sredstev.
Občina Grosuplje

Ob-4473
Občina Grosuplje objavlja na podlagi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 26/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izdelavo raziskovalne študije o
potrebah in možnostih razvoja malega
gospodarstva v Občini Grosuplje
I. Naročnik predmeta javnega razpisa
je Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Št. 816/96

Ob-4474

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del
A)Splošni pogoji
1. Investitor: po pooblastilu lastnikov
Podjetja za stanovanjske storitve Ptuj, Vošnjakova 6, Ptuj.
2. Lokacija: Trstenjakova 9, Ptuj.
3. Predmet razpisa: obnova strehe poslovno stanovanjskega objekta v Trstenjakovi ulici 9.
4. Predvidena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 7,465.000 SIT.
5. Rok: predviden začetek del je november 1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.
B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 30-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:
– registracija za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe, ki mora zagotavljati
fiksno ceno po sistemu ključ v roke do konca gradnje,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulirani stroški za ureditev deponij in gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradbišče tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.
C) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– fiksna cena po sistemu ključ v roke do
konca gradnje,
– plačilo brez avansa,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba – obnova strehe v
Trstenjakovi 9” je potrebno dostaviti v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Podjetje za stanovanjske storitve Ptuj,
Vošnjakova 6, 2250 Ptuj, do 12. ure. Kolikor se izteče 15. dan na dela prost dan (sobota, nedelja, praznik), se ponudbe oddajo
naslednji delovni dan do 12. ure.
Popis del s količinami in vse ostale informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
Podjetju za stanovanjske storitve, tel.
062/771-951 (inž. Vamberger).
Javno odpiranje ponudb bo 16. dan po
objavi razpisa ob 11. uri, na Podjetju za
stanovanjske storitve.
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O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o.,
Ptuj

1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija.
2. Predmet razpisa je izdelava sprememb
in dopolnitev dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Idrija za obdobje 1986–1990 v enotni plan
nove Občine Idrija.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
5,000.000 SIT in se bo usklajevala z višino
prispelih ponudb. Obseg del – uskladitev
tekstualnega dela DP, spremembo odloka in
obdelava kart v M 1:25000 (TTN štiri karte
v celoti, štiri delno), urbanistična zasnova
naselij v M 1:5000 (8 kart) in 63 kart TKN v
M 1:5000. Vsebinsko se bodo karte dopolnjevale z vrisom nove občinske meje, vrisom Krajinskega parka Zgornja Idrijca, novimi strokovnimi podlagami – zaščita vodnih virov, varovalni in gozdovi s posebnim
pomenom, varovanjem voda, prostorsko
ureditvenimi pogoji – PUPi in ostalimi strokovnimi podlagami, ki jih bo potrebno še
pridobiti. Prioriteta sprememb bo določitev
strategije posegov v prostor-poselitve in
stavbnih zemljišč v občini skladno z zakonom o planiranju, urejanju prostora in drugih posegov v prostor in zakonom o stavbnih zemljiščih.
4. Predvideni čas začetka del je v juniju
1997, zaključek pa v letu 1998.
5. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev, ki hkrati določa zahtevano predloženo dokumentacijo so:
– dokazilo o registraciji z odločbo o dejavnosti družbe ali s.p.,
– strokovna izobrazba,
– usposobljenost zaposlenih kadrov za
prostorsko planiranje,
– reference (primer izdelkov, fotokopije
ali na vpogled),
– računalniška opremljenost (strojna in
programska oprema, kompatibilnost opreme z uporabnikom),
– usposobljenost kadrov za delo z računalnikom,
– možnost izdelka v barvnem izrisu in
uporaba baz za kasnejši prikaz, korekcije,
povezljivost,
– sodelovanje z naročnikom in izdelovalci strokovnih podlag, ideja strategije posegov v prostor,
– kvaliteta izdelka (uporabnost, jasnost
odločitev in enostavnost prikaza namenske
rabe),
– ponudbena cena,
– roki izvedbe,
– možnost ogleda načina dela na sedežu
izvajalskega podjetja ali s.p.
6. Dodatne informacije se dobi pri Rafaelu Bizjaku dipl. inž. arh. na Občini Idrija
tel. 065/71 788 v času objave vsak dan razen ob petkih od 7. do 15. ure.
7. Rok in način oddaje ponudb: na naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – Prostorski plan – ponudba, Ne odpiraj” do
2. decembra 1996 pred pričetkom odpiranja
osebno ali po pošti.
8. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
sejna soba, 2. decembra 1996 ob 10 uri.
9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Naročnika javni razpis ne obvezuje,

da izbere enega izvajalca. Kolikor bodo primerni trije ali več izvajalcev bo Občina Idrija objavila razpis za izdelavo planskih dokumentov.
Občina Idrija

Št. 353-15-21/96-1850-56
Ob-4475
Mestna občina Maribor, Heroja Staneta 1,
Maribor, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
javni razpis
za izbiro izvajalca obnove vodovodnega
cevovoda v Meljskem dolu, v Ulici pod
vrhom in v Ulici bratov Greifov
1. Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska 40, Maribor.
2. Predmet razpisa je:
– zamenjava vodovodnega cevovoda v
Meljskem dolu in Ulici pod vrhom, 1ž DN
100 v dolžini 270 m in PEHD DN v dolžini
98 m;
– zamenjava vodovodnega cevovoda v
Ul. bratov Greifov, 1ž DN 100 v dolžini
233 m in PEHD DN 63 v dolžini 90 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,200.000 SIT.
4. Predvideni rok za izvedbo je 30 delovnih dni, pričetek del v mesecu novembru
1996.
5. Projektna dokumentacija je na ogled
na sedežu Komunalne direkcije, soba 110
(tel. 062/225-261, int. 401), vsak delovnik
od 8. do 14. ure.
6. Razpisno dokumentacijo (razpisni pogoji in popisi del) dvignejo zainteresirani v
sobi 110, Komunalne direkcije, z dokazilom plačila 2.000 SIT na žiro račun št.
51800-840-070-62233, na naslov: “Drugi
prihodki za komunalne dejavnosti Mestne
občine Maribor”.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so ponudbene cene, plačilni pogoji,
reference ponudnika, popolnost ponudbe,
rok izvedbe in druge ugodnosti ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Zapečatene ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za obnovo vodovoda v Meljskem dolu, Ulici pod vrhom in Ulici bratov
Greifov” dostavijo ponudniki na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe,
Maribor, Slovenska ulica 40.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo prvi delovni dan po poteku roka dostave ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi Komunalne
direkcije, Slovenska ul. 40, v Mariboru.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri izvajalca v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe
Št. 35211-0001/96

Ob-4464

Javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
sprememb in dopolnitev Planskih
dokumentov bivše Občine Idrija

Št. 466-4/92
Ob-4466
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje,
objavlja na podlagi 46., 51. in 52. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št.
18/84, 33/89 in 22/90) in skladno s pogoji
zazidalnega načrta Stanovanjska cona
12-13, Sp. Hudinja (Ur. l. RS, št. 40/82,
19/85, elab. RC Celje, št. 14/82)
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo objektov poslovne servisne,
proizvodne in trgovinske dejavnosti
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
na parc. št. 874/14, 833/2, 834/3, del 835/2,
835/1, 836/3, del 833/1, del 836/1 in del
836/2, vse k.o. Celje, v približni skupni velikosti 2.579 m2.
2. Na zemljišču iz prve točke razpisa je
predvidena izgradnja objektov obrtne, trgovske, proizvodne in servisne dejavnosti.
3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
1. točke znaša 111,064.692 SIT in je izračunana na dan 8. 10. 1996. V tej ceni je zajeto:
– odškodnina za pravico uporabe stavbnega zemljišča 7.194 SIT za m2 stavbnega
zemljišča, kar znaša za skupno 2.579 m2
skupno 18,553.687 SIT,
– stroški komunalne ureditve stavbnega
zemljišča za m2 koristne površine objekta
pa 35.870 SIT m2, preračunano na m2 stavbnega zemljišča, kar znaša za 2.579 m2 skupno 92,511.005 SIT.
V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako pa niso zajeti prispevki za
priključitev na naprave individualne komunalne rabe.
4. Cena zemljišča, sorazmerni del stroškov komunalne ureditve se valorizira v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije –
pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Statitični urad
RS.
5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov komunalne ureditve je 15
dni po pravnomočnem sklepu komisije za
oddajo stavbnega zemljišča.
6. Rok za plačilo stavbnega zemljišča in
sorazmernega dela stroškov komunalne ureditve je 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča.
7. Rok za pričetek gradnje je 6 mesecev
od dneva podpisa pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča, rok za dokončanje pa 12
mesecev od pričetka gradnje.
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, z oznako za javni razpis – Hudinja.
Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od izklicne cene iz 3. točke in mora
biti nakazana na ŽR Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje, št. 50700-654-112. Ne-
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uspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v osmih dneh po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnih zemljišč, uspelemu pa
poračunali pri plačilu cene po pogodbi o
oddaji stavbnega zemljišča.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe,
varščina zapade.
– dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru, to je višja ponudbena cena za zemljišče, višja vplačana varščina, kvaliteten
program s projektom, ki se najbolj vklaplja
na vhodu v mesto ipd.
9. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč pri Skladu
stavbnih zemljišč, v roku 8 dni po preteku
razpisnega roka ter o izboru obvestila vse
ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Skladu stavbnih zemljišč Občine Celje, tel. 484-822, int. 355.
Sklad stavbnih zemljišč
Občine Celje
Komisija za oddajo stavbnih
zemljišč Občine Celje

v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
informacije (kontaktna oseba je teh. vodja
površinskih del Sandi Grčar, tel.
0601/64-100).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno dokumentacijo,
– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,
način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja
dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg razpisanih del v odvisnosti od finančnih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršnekoli odškodnine.
Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize s
ciljem racionalnješega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 30.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, trideseti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Izdelava rudarskega projekta za piezometer ter fizično
izvedbo le-tega).

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar.
Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 63/96
Ob-4476
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja
javni razpis
za izdelavo rudarskega projekta za
izdelavo piezometra globine 550 m ter
samo fizično izvedbo le-tega
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izdelava sledečih del:
a) RP: Izdelava piezometra na območju
Farčnikove kolonije (vzhodno od ceste 9.
avgusta),
b) Fizična izvedba del (vrtanje, opremljanje piezometra...).
3. Lokacija
Območje Farčnikove kolonije ob C. 9.
avgusta.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj
14,900.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik naj ponudi izdelavo obeh
del skupaj ter obvezno ločeno za posamezni
del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pripomb. Če ima pripombe k razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po postavkah in ločena za posamezna dela.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to

Ob-4477
Na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kranjska Gora
javni razpis
1. Predmet razpisa je izvajanje gradbenih
in obrtniških del za obnovo dveh stanovanjskih enot v stanovanjskem objektu Dovje št.
41.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,400.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del je:
– pričetek del 25. november 1996,
– dokončanje del 25. februar 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in strokovna usposobljenost
za izvajanje razpisanih del,
– celovitost ponudbe,
– predračunska vrednost del,
– druge ponujene ugodnosti, ki vplivajo
na kvaliteto dela.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – obnova stanovanj Dovje 41” je treba poslati v
zapečateni kuverti v 15 dneh od objave v
Uradnem listu RS na naslov Dominvest Jesenice, Pod gozdom št. 2.
6. Za pravočasno prispele ponudbe se
štejejo ponudbe, katere prispejo na naslov
pod 5. točko razpisa 15. dan od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 15. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod 6. točko tega razpisa ob 12.15
v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod gozdom št. 2.
8. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na Dominvestu Jesenice, Pod gozdom št. 2 pri Ani Koenig vsak delovni dan
od 8. do 9. ure (tel. 064/81-142) ob dokazilu
plačila 15.000 SIT nepovratnih sredstev katere ponudnik nakaže na žiro račun št.
51530-601-13474.
9. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
Občina Kranjska Gora
– po pooblastilu –
Dominvest Jesenice, p.o.
Ob-4478
Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in v skladu z odredbo o spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) ter na osnovi dne
10. 4. 1996 sprejetega proračuna Občine
Mengeš
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projektne
dokumentacije kanalizacija Topole–
Šolska ulica v Mengšu

Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.
Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
in popisnega teksta.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.
Občina Mengeš

javni razpis
za dobavo dveh univerzalnih kuhinjskih
strojev in pomivalnega stroja
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica, Radovljica, Kopališka 10.
2. Predmet razpisa: dobava dveh univerzalnih kuhinjskih strojev: enega za kuhinjo
Vrtca Bled (kuhinja pripravlja 300 otroških
kosil) in enega za kuhinjo Vrtca Radovljica
(kuhinja pripravlja 300 otroških kosil) ter
dobava pomivalnega stroja za kuhinjo Vrtca
Bled (kuhinja pripravlja 300 otroških kosil).
Vsak posamezen univerzalni kuhinjski
stroj mora biti kompletiran iz naslednjih
enot in orodij:
– univerzalni pogonski motor,
– nerjaveč prevozen podstavek na kolesih,
– priključki: za mletje mesa, za mešanje
testa, za ribanje, rezanje, sekljanje in pasiranje.
Vsi navedeni stroji morajo imeti zagotovljene ateste.
3. Orientacijska vrednost vseh treh strojev je 3,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: en teden po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko ponudijo le posamezen stroj.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in pri rezervnih delih,
– ponudbena cena z vključenim pripadajočim prometnim davkom,
– ugodnosti pri dostavi (dostava fco naročnik), montaži in brezplačna poučitev
osebja o pravilnem ravnanju s stroji.
8. Naročnik se ne obvezuje, da bo najcenejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe ne glede na razloge.
Ponudniki zaradi morebitnega zmanjšanja razpisanega nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe, nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
10. Rok za oddajo ponudb je 15. 11. 1996
do 12. ure. Ponudbe morajo prispeti do
vključno 15. 11. 1996 do 12. ure, na naslov:
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka 10.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika in z opozorilom: “Ne odpiraj – javni razpis”.
11. Javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
1996 ob 12. uri, v prostorih uprave VVZ
Radovljica, Radovljica, Kopališka 10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo v VVZ Radovljica, pri kontaktni osebi Mihaeli Zupan, tel. 715-225.
VVZ Radovljica

A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: izvedba projektne
dokumentacije PGD in PZI kanalizacije Topole–Šolska ul. v Mengšu, od 11. do 17.
točke predvidenega kolektorja v dolžini
ca. 2100 m s prehodom kanala Pšata po
fazah gradnje.
3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del projekta PGD in PZI je ca.
1,400.000 SIT za kar so sredstva predvidena v občinskem proračunu.
4. Rok izvedbe del: pričetek izvedbe projektiranja je konec novembra 1996 in končanjem z oddajo projektne dokumentacije v
roku 45 dni v začetku januarja 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– reference na področju tovrstnih izvajanih del, predvsem v Občini Mengeš,
– ponudbena cena,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za tovrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostaviti ustrezno registracijo organizacije.
7. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in
popisi del lahko dvignete na naslovu: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30/I, Mengeš,
vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Mengeš “razpis projekt kolektor Topole–Šolska
ulica”.
8. Oddaja ponudb: kompletno opremljene pismene ponudbe je potrebno oddati ali
poslati na isti naslov z dospetjem najkasneje 14. dne po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure predvidoma do 8. 11. 1996.
Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba projekti kolektor Topole–Šolska
ulica Mengeš”.
V eni kuverti mora biti sprejemna dokumentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.
9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v tekočem tednu v sejni sobi Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30/I, Mengeš, s strani občinske komisije za vodenje razpisov.
O rezultatih in izboru bodo izvajalci obveščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.
10. Informacije in ostalo: v zvezi s postopkom lahko dobite informacije na tel.
061/737-081 pri Ogrinc M. v zvezi s tehničnim delom pa na tel. 061/713-689 Ciperle J.
in Ogrinc.

Št. 142/96

Ob-4479

Javni razpis
za zbiranje ponudb za izvedbo
gradbenih del
1. Investitor: Opekarna Pragersko.
2. Objekt: Zorilnica gline.
3. Lokacija: Pragersko (tovarniško dvorišče).
4. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka del: november
1996.
6. Predviden rok zaključka del: maj
1997.
7. Ponudniki, ki želijo konkurirati pri izbiranju in oddaji del morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
a) ime in naziv ponudnika,
b) referenčna lista gradbenih objektov,
ki jih je podjetje zgradilo v zadnjih dveh
letih z lastnimi kapacitetami iz predmetnega razpisa,
c) izjavo, da imajo na razpolago delovno
silo, materiale in kapacitete za izvedbo del.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) reference ponudnika pri izvajanju tovrstnih del,
b) dokazilo o strokovni usposobljenosti,
c) najugodnejša cena,
d) rok izvedbe,
e) garancijski rok,
f) druge ugodnosti investitorja.
9. Rok oddaje ponudb: ponudbe je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti, z naslednjo oznako: “Ponudba – Ne odpiraj!”
do 6. novembra 1996 do 14. ure, na naslov:
Opekarna Pragersko, Ptujska cesta 37, 2331
Pragersko.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni od dneva oddaje ponudbe.
11. Vse informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in razpisno dokumentacijo proti
plačilu stroškov v višini 20.000 SIT, dobite
pri GEA BIRO, d.o.o., Slovenska Bistrica,
tel. 062/812-035, kontaktna oseba Zmago
Plajh, inž. gr., ali v Opekarni Pragersko,
kontaktna oseba Srečko Soršak, inž. gr., tel.
062/837-100.
Opekarna Pragersko
Št. 911/96
Ob-4480
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Radovljica, Kopališka 10, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
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Ob-4483
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 21.
člena pravilnika o oblikovanju in izvajanju
programov razvoja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 6/96), sklepa o izvajanju programa pospešenega razvoja na področju humanistike št. 111, z dne 16. 10. 1996 in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo objavlja

9. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 25. 11. 1996 do 12. ure.
10. Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.
Nepopolnih, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana, dne 27. 11. 1996.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od odpiranja ponudb.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Ani Memon.

Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije naročnik razpisne dokumentacije
ne vroča.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov – Proces neolitizacije”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana.
9. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 25. 11. 1996 do 12. ure.
10. Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.
Nepopolnih, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana, dne 27. 11. 1996.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od odpiranja ponudb.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Ani Memon.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

javni razpis
za izbor izvajalcev raziskav v okviru
ciljnega raziskovalnega programa na
področju humanistike
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa – razpisani tematski
sklop.
Nacionalna zbirka Žrtve II. svetovne vojne na Slovenskem in zaradi nje.
Potrebno je ugotoviti število vseh smrtnih žrtev v 2. svetovni vojni in zaradi nje v
Republiki Sloveniji. Načrtno in sistematično zbrati podatke o smrtnih žrtvah med Slovenci med 2. svetovno vojno in zaradi nje
na partizanski strani, narodnoosvobodilnem
gibanju nasprotni strani in med civilnim prebivalstvom. Za vsako ugotovljeno žrtev
zbrati in preveriti večje število podatkov.
Za izvedbo raziskave predvideti obseg
dela v arhivih doma in v tujini.
Projekt je končan, ko so njegovi rezultati dostopni v obliki računalniško podprte
podatkovne zbirke in knjižne publikacije.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v
register zasebnih raziskovalcev pri MZT,
– prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, pri čemer mora izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projeta, predpisane z 29. členom zakona
o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91).
4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
5 let.
5. Predviden rok pričetka izvajanja: 1. 1.
1997.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je do 30 mio SIT.
7. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce raziskovalnih programov, skladno s predpisanimi
pogoji in merili.
Razpisno dokumentacijo dvignejo ponudniki vsak dan po objavi razpisa do
vključno 22. 11. 1996, med 8. in 16. uro, v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 1311-107
(kontaktna oseba Ana Memon).
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije naročnik razpisne dokumentacije
ne vroča.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov – Nacionalna zbirka”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana.

Ob-4484
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 21.
člena pravilnika o oblikovanju in izvajanju
programov razvoja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 6/96), sklepa o izvajanju programa pospešenega razvoja na področju humanistike št. 111, z dne 16. 10. 1996 in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev raziskav v okviru
ciljnega raziskovalnega programa na
področju humanistike
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa – razpisani tematski
sklop.
Proces neolitizacije Slovenije.
Razviti nove raziskovalne pristope z uvajanjem naravoslovnih metod humanistične
raziskave paleookolja in paleotehnologij v
Sloveniji.
Obvezno sodelovanje z vrhunskimi
evropskimi raziskovalnimi centri in ustreznimi domačimi naravoslovnimi centri.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v
register zasebnih raziskovalcev pri MZT,
– prijavitelj je praviloma vodja projektne
skupine, pri čemer mora izpolnjevati pogoje
za odgovornega nosilca raziskovalnega projeta, predpisane z 29. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).
4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
treh let.
5. Predviden rok pričetka izvajanja: 1. 1.
1997.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je do 14 mio SIT.
7. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce raziskovalnih programov, skladno s predpisanimi
pogoji in merili.
Razpisno dokumentacijo dvignejo ponudniki vsak dan po objavi razpisa do
vključno 22. 11. 1996, med 8. in 16. uro, v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 1311-107
(kontaktna oseba Ana Memon).

Ob-4481
Javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje
cest v Občini Mengeš
1. Koncedent: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: koncesija za vzdrževanje cest v Občini Mengeš.
3. Območje koncesije: Občina Mengeš.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas – dogovorjen s koncesijsko pogodbo.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na Občini Mengeš, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro. Vse morebitne dodatne informacije lahko dobite pri
Ogrincu na tel. 061/737-081.
6. Vsebina in oblika ponudb ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, do vključno 8. 11. 1996 do 12. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za vzdrževanje cest”.
8. Odpiranje ponudb bo komisijsko, v tekočem tednu, v sejni sobi Občine Mengeš,
Slovenska cesta 39, Mengeš, s strani občinske komisije za vodenje razpisov.
9. Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
Občina Mengeš
Št. 58/96
Ob-4485
Na podlagi sklepa odbora objavlja Skupnost stanovalcev, SPC Bežigrad, Ljubljana,
Linhartova 1-9
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
obnovo 8 osebnih dvigal
1. Investitor: Skupnost stanovalcev,
Ljubljana, Linhartova 1-9.
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2. Predmet: obnova 8 osebnih dvigal v
štirih jaških po 2 dvigali in uskladitev s
predpisi o dvigalih.
3. Razpisno dokumentacijo in pogoje
dvignete v pisarni Skupnosti stanovalcev,
Linhartova 1, 9. nadstropje, tel. 313-495.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
in opreme je 15,000.000 SIT.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– natančne tehnične specifikacije opreme in del s terminskim planom,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– garancijske pogoje,
– rok izvedbe (želja naročnika leto
1997),
– datum, do katerega velja ponudba,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– eventualne druge pogoje.
6. Merila in izbira najugodnejšega ponudnika:
– posebna komisija, ki jo je imenoval
odbor, bo obravnavala vse ponudbe in na
podlagi razpisanih pogojev izbrala najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za začetek del – predvidoma v
začetku leta 1997.
8. Ponudbe v skladu z razpisom pošljite
na naslov: Skupnost stanovalcev, SPC Bežigrad, Ljubljana, Linhartova 1-9 v kuvertah s pripisom “ponudba za obnovo dvigal”
v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
9. O izbiri najugodnejše ponudbe bodo
ponudniki obveščeni takoj po izbiri.
Skupnost stanovalcev
Bežigrad, Ljubljana

– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
5. Popolne ponudbe v zapečatenih kuvertah, z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis”, morajo ponudniki oddati v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS, v tajništvu Upravne enote Zagorje ob Savi ali po
pošti na naslov: Upravna enota Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi.
6. Javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
1996 ob 11. uri v sejni sobi zgradbe Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki dobaviteljev pisna pooblastila za
zastopanje.
7. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.
Upravna enota Zagorje ob Savi

siranja oziroma tiste, ki bodo predvidevale
le minimalne pavšale. Naročnik bo sklenil
pogodbe z izbranimi ponudniki za dobo enega leta. Predviden rok za sklenitev pogodb
je januar 1997.
8. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 31. oktobra 1996 med 10. in 13. uro na RZZ,
Glinška 12, Ljubljana v vložišču – soba št. 4
v kletnih prostorih. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo ponudnika v dveh izvodih in dokazilo
o vplačilu 10.000 SIT na žiro račun RZZ št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “razpisna dokumentacija – servis 10/96”. En izvod pooblastila bo potrjen vrnjen ponudniku.
9. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli originalno razpisno dokumentacijo.
10. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba – servis 10/96”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, do petka 8. novembra 1996
do 12. ure. Komisija bo obravnavala samo
ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in
bodo pravilno opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izločene iz obravnave. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za katere se
bo v kateremkoli delu postopka ugotovilo,
da je ponudnik navedel neresnične podatke.
11. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim pooblastilom, bo 11. novembra 1996
ob 10. uri na RZZ, Glinška 12, Ljubljana, v
sejni dvorani v kletnih prostorih.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v zakonitem roku.
Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 100/96
Ob-4486
Upravna enota Zagorje ob Savi, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega
materiala
1. Predmet razpisa je nabava vseh vrst
pisarniškega materiala za potrebe Upravne
enote Zagorje ob Savi od 1. 1. 1997 do
31. 12. 1997.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,000.000 SIT.
3. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime firme oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjeni obrazec osnutka pogodbe,
ki jo ponudnik prevzame na tajništvu Upravne enote Zagorje ob Savi,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z navedeno specifikacijo ponujenega materiala, cenami fco lokacija naročnika po kosu, količinske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,
– dobavne roke za material po naročilu,
– datum, do katerega velja ponudba.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,

Ob-4487
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju naročnik), skladno z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro usposobljenih serviserjev
naročnikove računalniške opreme, ki je
izven garancijskega roka
1. Predmet razpisa je izbor ponudnikov,
ki so registrirani za servisiranje računalniške opreme in imajo zaposlene usposobljene
serviserje računalniške opreme. Podrobnejši opis pogojev je predstavljen v razpisni
dokumentaciji.
2. Predmet servisiranja je vsa računalniška oprema, ki ni več v garanciji (računalniki, prenosniki, tiskalniki, modemi, mrežno okolje,...). Omenjena oprema se nahaja
na Centralni službi RZZ, na območnih enotah RZZ in na uradih za delo RZZ.
3. Urejena ponudba mora vsebovati poleg elementov, ki so navedeni v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) 12. člen še elemente, ki so dodatno
navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Kriteriji in merila za izbor ponudnikov:
– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
– poznavanje okolja naročnika,
– usposobljenost in sposobnost ponudnika za izvajanje zahtevanih storitev,
– izpolnjevanje formalnih zahtev, opredeljenih v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji k temu javnemu razpisu,
– reference ponudnika v Republiki Sloveniji.
5. Upoštevaje vse kriterije in merila za
izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika.
6. Naročnik bo izbral več ponudnikov.
7. Z izbranimi ponudniki bo naročnik
sklenil pogodbe o vzdrževanju in servisiranju računalniške opreme, ki ji je potekel
garancijski rok, po načelu “servisiranje na
klic”. Naročnik bo prednostno obravnaval
ponudbe, ki ne bodo predvidevale zaračunavanja pavšalnih mesečnih stroškov servi-

Št. 110-1/96
Ob-4493A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo: Izdelava novelacije
investicijskega programa izgradnje
AC Višnja Gora–Bič
Orientacijska vrednost del znaša
2,100.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 25. 10. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Cveto Gregorc, dipl.
ek. (tel. 13 24 222).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 11. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdelava novelacije investicijskega programa izgradnje AC Višnja Gora–Bič.”
Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja

Ob-4498
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja Občina
Črnomelj
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
prostorskih ureditvenih pogojev za
območje KS Butoraj, del Črnomlja in
Doblič–Kanižarice, Dragatuš, Petrova
vas, Talčji vrh ter Tribuče
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava
prostorskih ureditvenih pogojev za območja KS Butoraj, del Črnomlja in Doblič-Kanižarice, Dragatuš, Petrova vas, Talčji vrh
ter Tribuče, skupaj s potrebnimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od 1986–2000.
Razpisana dela obsegajo:
– zbiranje pogojev soglasjedajalcev,
– izdelava posebnih strokovnih podlag,
– izdelavo osnutkov (odlok o PUP,
obrazložitve, kartografski deli aktov...) za
javno razgrnitev,
– dopolnjevanje osnutkov in zbiranje soglasij, dodatne strokovne rešitve in dopolnitve,
– izdelavo končnega elaborata v dveh izvodih (pri kartografski dokumentaciji en izvod matrica),
– sodelovanje na javnih razpravah, delovnih sestankih in sprejemu na občinskem
svetu.
Geodetske podlage (skanirani PKN 5,
itd.) zagotovi naročnik. Posebne strokovne
podlage varovanja naravne in kulturne dediščine izdela pristojen zavod. Oddana dela
morajo biti pripravljena v skladu s planskimi izhodišči in željami naročnika ter predpisi, ki regulirajo PIA in planske akte, zlati
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90), zakonom o
urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju
prostora v predhodnem obdobju (Ur. l. RS,
št. 48/90), navodilom o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini PIA (Ur. l.
SRS, št. 14/85) in navodilom o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Ur. l. SRS, št. 20/85).
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo, proti plačilu 5.000 SIT na
žiro
račun
Občine
Črnomelj
52110-630-40302, v pisarni Oddelka za
okolje in prostor Občine Črnomelj na trgu
svobode 3, v sobi št. 24, vsak delovni dan
po objavi razpisa do dneva za oddajo ponudb v času od 7. do 10. ure in od 10.30 do
13. ure.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.
5. Pričetek razpisanih del je predviden
takoj po podpisu pogodbe, konec del pa v
letu 1997.
6. Merila za izbor najugodnejše ponudbe bodo:
– reference ponudnika in usposobljenost
delovne skupine,
– ponudbena cena,

Št. 110-1/96
Ob-4493B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju: DARS, d.d.) objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo: AC Fram–Slivnica in hitra
cesta Slivnica–BDC – prestavitve
VN elektrovodov
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 70.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 30. 10. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Vlado
Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224 559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC
Fram–Slivnica in hitra cesta Slivnica–BDC
– prestavitve VN elektrovodov.”
Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-4493C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo: AC Šentilj–Pesnica;
cestninska postaja – nabava vozil
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 30. 10. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Vlado Breščak, dipl.
inž. (tel. 062/224 559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 11. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Šentilj–Pesnica; cestninska postaja – nabava vozil.”
Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-4493Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

ponovni javni razpis
za oddajo del: Cestno vremenske postaje
na viaduktih Bandera in Goli vrh
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 30. 10. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Vovk Andrej, dipl.
inž. (tel. 067/24 655).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Cestno
vremensko postaje na viaduktih Bandera in
Goli vrh.”
Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
Ob-4497
Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma, Ljubljana, Vandotova 55, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup delovne postaje
1. 1 kom. delovna postaja: en ali več
procesorjev čim večjih zmogljivosti, 256
MB RAM, 2 GB trdi disk, monitor, operacijski sistem UNIX, okolje za razvoj programov s prevajalnikoma za Fortran in
C++/ANSI C.
2. Orientacijska vrednost opreme je do
10,000.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– podatke o zmogljivosti,
– ceno,
– način plačila,
– dobavni rok,
– druge dodatne ugodnosti, ki jih ponuja
ponudnik,
– čas veljavnosti ponudbe.
4. Pri izbiri ponudnika se bo upoštevala
cena, računska zmogljivost delovne postaje
in združljivost z obstoječo računalniško
opremo.
5. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Javni razpis – Ne odpiraj”.
Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 5. 11. 1996 do 12. ure na naslov:
Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma, Ljubljana, Vandotova 55.
6. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 11. 11. 1996 ob 10. uri v Ljubljani,
Lepi pot 11, soba 18.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
C3M, d.o.o.

Stran 4156

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 58-59 – 25. X. 1996

– čimkrajši roki za izdelavo posameznih
dokumentov brez časa za javno razgrnitev
(približno 45 dni) in časa za sprejemanje
osnutkov in predlogov na OS (približno 30
dni).
7. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izdelavo razpisanih nalog (registracija
podjetja, vodja in sestava delovne skupine
in njihove reference),
– podrobnejšo vsebino in postopek razpisanih del,
– ponudbeno ceno v SIT s plačilnimi pogoji in ugodnostmi,
– terminski plan izdelave razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih obveznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe
iz tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! – ponudba
na razpis PUP za območje KS Butoraj, del
Črnomlja in Doblič–Kanižarice, Dragatuš,
Petrova vas, Talčji vrh ter Tribuče”. Pravočasne ponudbe bodo tiste, ki bodo prispele
na naslov Občina Črnomelj Trg svobode 3,
8340 Črnomelj do 14. 11. 1996 do 9. ure.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 14. 11. 1996 ob 9.30 v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja ponudb izločene.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po zaključnem roku
za oddajo ponudb.
Občina Črnomelj

dročja del, realnost ponudbe, dodatne
ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna dejavnost ponudnika,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na originalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Idejni projekt Podbočje - Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 25. 11.
1996, do 10. ure na Občino Krško- oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ
14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

4. Rok za izdelavo projekta je največ dva
meseca od dneva sprejetja sklepa o izboru
izvajalca.
5. Vrednost del: 1,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– registracija dejavnosti in potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje razpisanih del,
– cena in plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference ponudnika in reference posameznih projektantov in podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejšega ponudnika.
7. Razpisno dokumentacijo in ostale informacije dobite na Občinskem uradu Mislinja in v Upravi za urejanje prostora in
varstvo okolja pri Mestni občini Slovenj
Gradec.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občinski urad Mislinja, Šolska cesta 34, 2382
Mislinja.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis za projektiranje stanovanjskega bloka!”.
10. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponub ob 12.
uri, v pisarni župana Občine Mislinja.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-4499
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izdelava idejnega
projekta kanalizacije (1. faza) in
ureditve obvozne ceste ter mostu v
Podbočju - v skladu z ureditvenim
načrtom
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa:
– izdelava idejnega projekta kanalizacije (1. faza) in
– izdelava idejnega projekta ureditve obvozne ceste in mostu v skladu z ureditvenim
načrtom:
3. Orientacijska cena: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek: 1. 12. 1996, dokončanje del: 1. 3. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena,
plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil,
financiranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s po-

Ob-4501
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projekta
PGD in PZI za stanovanjski objekt v
Mislinji
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PGD in PZI za stanovanjski objekt s šestimi
družinskimi stanovanji.
3. Lokacija: objekt bo zgrajen v k. o.
Šentilj pod Turjakom v skladu z odlokom o
sprejetju zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja (Ur. l. SRS, št. 11/87).

Ob-4502
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/93)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za Občino Mislinja ob
novelaciji urbanističnih zasnov naselja
Mislinja
1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
2. Predmet razpisa: izdelava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 (Ur. l. SRS, št. 17/87 in
Ur. l. RS, št. 21/90 in 22/91) in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 (Ur. l. SRS, št.
17/87, 23/89 in Ur. l. RS, št. 22/91), ki se
nanašajo na območje sedanje Občine Mislinja in novelacija urbanističnih zasnov naselja Mislinja.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
5,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki na Upravi za urejanje prostora in
varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec, v roku 7 dni (vsak delovni dan od 8. do
11. ure) po objavi razpisa.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski
in organizacijski usposobljenosti ponudnika in morebitnih podizvajalcev, ponudbeno
ceno, strukturo cene, opcijo ponudbe, reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev, vzorec pogodbe, terminski plan in plačilne pogoje;
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– vrste in nosilce zbiranja podatkov in
drugih osnov, potrebnih za pripravo prostorskih sestavin,
– ostale priloge, določene v 12. členu
odredbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi razpisa. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti kuverti, z identifikacijo ponudnika
in pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za
prostorske dokumente”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 18. novembra 1996 ob 12. uri, v pisarni župana
Občine Mislinja.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Naročnik si pridržuje pravico, da za izvajalca ne izbere najcenejšega ponudnika.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva zbiranja ponudb.
Občina Mislinja

2. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo idejne zasnove zbirnih
kolektorjev in centralne čistilne naprave mesta Krško” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do 13. 11. 1996 do 12.
ure, na Oddelku za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve
Občine Krško, CKŽ 14, Krško. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo
14. 11. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi “E”
Občine Krško.
3. Razpisno dokumentacijo, katera je del
javnega razpisa, lahko interesenti dvignejo
do 6. 11. 1996, od 8. do 10. ure, na Oddelku
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško,
proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun Občine
Krško 51600-630-13042.
4. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Oddelku za urejanje prostora,
varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve ter Oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14, pri Darku Anžičku, dipl. biol. in Janezu Kalanu, dipl.
inž., na tel. 0608/22-771.
5. O izbiri ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Občina Krško

7. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti v roku 15 dni po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.
9. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Naročnik si pridržuje možnost pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponudbe, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.
12. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 25. 11. 1996 do 9. ure, v Splošno tehnično službo (vložišče) Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – ponudba za dobavo in montažo telekomunikacijskih prenosnih sistemov na
svetlovodnih kablih, v tehnologiji SDH –
Ne odpiraj!”.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene ali ne bodo prispele pravočasno, bodo
pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojnicah.
13. Javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
1996 v prostorih Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, mala sejna soba, 4.
nadstropje (nasproti dvigala), in sicer ob
10. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje svojih podjetij.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-4503
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranjih javne porabe in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo idejne zasnove zbirnih
kolektorjev in centralne čistilne naprave
mesta Krško
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa:
– izdelava analize obremenitve odplak
na območju Krškega;
– izdelava idejne zasnove čistilne naprave in primarnih zbirnih kolektorjev ter idejne
zasnove predčiščenja industrijskih odplak.
3. Orientacijska cena: 3,500.000 SIT.
4. Rok izdelave: 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji, rok izdelave, strokovna usposobljenost projektanta in reference s področja del, realnost ponudbe, popolnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisanem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in podizvajalcev,
– dokazilo o registraciji,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje (naročnik ne nudi
avansa),
– akceptni nalog v višini 10% kot garancija za resnost ponudbe,
– reference ponudnika in proizvajalcev,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje
nudenih del,
– izjavo, da je seznanjen z razpisnimi
pogoji,
– izjavo, da se strinja, da naročnik ni
obvezen sprejeti najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo,
– osnutek pogodbe,
– ostale priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.

Št. 81-74/151
Ob-4504
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86) in pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št.
27/85)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo telekomunikacijskih
prenosnih sistemov na svetlovodnih
kablih, v tehnologiji SDH
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža sinhronih digitalnih transportnih sistemov po splošnih ter posebnih tehničnih
pogojih.
Sistemi morajo biti izvedeni v tehnologiji sinhrone digitalne hierarhije zmogljivosti STM-4 in morajo ustrezati najnovejšim
priporočilom ITU-T za tovrstne naprave.
3. Orientacijska vrednost: 400 mio SIT.
4. Predvideni roki so:
– za dobavo opreme marec 1997,
– za montažo junij 1997.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, sektor za razvoj in investicije, Miloš Ljubič – tel. 061/12-50-333, int. 434, ali na
faks 061/219-389.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, 2. nadstropje, v
sobi št. 2c.1,2, ob delovnikih od 8. do 12.
ure. Ob dvigu morajo interesenti predložiti
dokazilo o vplačilu 15.000 SIT na žiro račun ELES, št. 50101-601-90093, pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s pripisom
“Razpisna dokumentacija za dobavo in montažo telekomunikacijskih prenosnih sistemov na svetlovodnih kablih, v tehnologiji
SDH”.

Št. 133/81-40
Ob-4505
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, objavlja
javni razpis
za dobavo in montažo audio-video
opreme ter video konferenčnega sistema
za ELES, Ljubljana
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
audio-video opreme ter video konferenčnega sistema za ELES, Ljubljana.
3. Predvideni rok dobave je januar 1997.
4. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Franc Mandelc in Jože Vrečko, na tel. 12-50-333.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV, v tajništvu splošnega sektorja, soba št. 3D3.2, ob delovnikih od 8. do 14. ure, ob predložitvi dokazila
o vplačilu 15.000 SIT na žiro račun ELES,
št. 50101-601-90093, pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana, s pripisom “razpisna
dokumentacija za dobavo in montažo audio-video opreme”, in sicer v roku 15 dni
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
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jo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
7. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
9. Naročnik si pridržuje možnost pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponudbe, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.
10. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 26. novembra 1996 do 10. ure,
v splošno tehnično službo Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – ponudba za dobavo in montažo audio-video opreme – Ne odpiraj”.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 26. novembra 1996 ob 10.30, v prostorih Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba IV. – št. 40 (nasproti
dvigala).
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisostvovali odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje svojih podjetij.
13. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

gotovini ali z virmanom na žiro račun št.:
50120-630-810230 proračun Občine Domžale “razpis VVO Karitas”.
7. Pismene ponudbe je potrebno oddati
najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, to je do ponedeljka, 11. 11. 1996
do 12. ure na naslov dviga ponudb: Občina
Domžale, oddelek za komunalno stanovanjsko gospodarstvo in prostor na Ljubljanski
c. 89/I, 1230 Domžale, v ločenih zaprtih
kuvertah z napisom “Ne odpiraj” in “Javni
razpis VVO Karitas”.
V eni kuverti mora biti sprejemna dokumentacija, v drugi pa tekst ponudbe.
Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni skupni kuverti.
8. Odpiranje ponudb bo opravila občinska komisija za vodenje postopka javnih
natečajev na prvi seji predvidoma v ponedeljek 11. 11. 1996 ob 15. uri v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska c. 69, I. nadstropje – sejna soba. O rezultatih odpiranja
bodo ponudniki pismeno obveščeni, kot tudi kasneje v 30 dneh po odpiranju o izboru
izvajalca del.
9. V zvezi s postopkom lahko dobite informacije na telefon: 061/722-022 pri Tonkli P., v zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/713-689 pri Ciperle J.
Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.
Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale popisnega
teksta.
Zaradi predvidenih sredstev v občinskem
proračunu za leto 1996 v višini 7,000.000
SIT se bo za preostali znesek predračunske
vrednosti sklepal aneks v letu 1997 ali pa
temeljito zmanjšal obseg del.
Investitor si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.
Občina Domžale

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
navodilom o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 13/96).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in usposobljenost ponudnika
in podizvajalcev,
– funkcionalni ključ in fiksne nespremenljive cene v predvidenem roku izgradnje,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija za opravljena dela,
– boniteta ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje vsak delovni dan med 8. in 13.
uro po predhodni najavi na Razvojnem centru Inženiringi Celje, Ul. XIV. divizije 14 Celje pri Marijanu Pantnerju, ob predložitvi
potrdila o vplačilu 70.000 SIT na žiro račun
številka 50700-601-13133.
8. Rok za oddajo ponudb je 26. 11. 1996
do 10. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana, Župančičeva 6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s
pripisom “Ponudba za telovadnico Gimnazija Center Celje – Ne odpiraj!”.
9. Odpiranje ponudb bo 28. 11. 1996 ob
11. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport –
Urad za šolstvo Ljubljana, Trubarjeva 5, v
III. nadstropju, sejna soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Prepozno prispele in nepravilno
opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe
bodo izločene.
11. Ponudba mora vsebovati vso z zakonom in razpisnimi pogoji določeno dokumentacijo.
12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.
13. Vse dodatne informacije so interesentom na voljo med 8. in 12. uro po telefonu št. 063/441-144, int. 233 ali 346.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Celje

Št. 916/96

Ob-4519

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
investicije povečava in adaptacija vrtca
Karitas Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale – oddelek
za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa
2.1 Izvedba investicije povečava in adaptacija vrtca Karitas Domžale v Občini Domžale.
3. Okvirna vrednost
Predvidena vrednost del je ca.
13,000.000 SIT, in sicer 11,500.000 SIT GO
dela in 1,500.000 SIT instalacije.
4. Rok izvedbe
4.1 Pričetek del konec novembra 1996
in končanje del v sredini januarja 1997, to
je 50 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvajanjih del, predvsem v Občini Domžale,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Domžale, oddelek za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo in prostor na Ljubljanski c. 89/I Domžale.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 5.000 SIT, ki jo je treba plačati v

Št. 291-96
Ob-4520
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana in Mestna občina
Celje, objavljata na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo nove in
preureditev obstoječe telovadnice
Gimnazija Celje – Center
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana, Župančičeva 6 in Mestna
občina Celje, Celje, Trg celjskih knezov 9.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
zunanje ureditve z vsemi zunanjimi priključki, vključno z dobavo in montažo
opreme za izgradnjo nove in preureditev
obstoječe telovadnice Gimnazije Celje –
Center.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
300 mio SIT.
4. Predvideni rok pričetka gradnje: december 1996.
Predvideni rok dokončanja gradnje: avgust 1997.

Št. 836-09/96
Ob-4521
Občina Vojnik na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo
lokalne ceste L2302 na območju Občine
Vojnik
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.
2. Predmet razpisa: oddaja del za rekonstrukcijo lokalne ceste L2302 od km 4,0
(most v Socki) do km 6,8 (most na meji med
Občino Vojnik in Občino Vitanje).
3. Lokacija: Občina Vojnik.
4. Vrednost del je ca. 11,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je takoj po podpisu izvajalske pogodbe, predviden rok dokončanja del je november 1996.
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6. Dokumentacijo razpisanih del lahko
ponudniki dvignejo na Občini Vojnik, Keršova 1, pri Preložnik Tonetu (tel.
063/772-125).
7. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so:
– ponudbene cene (predračun del),
– fiksnost cen, možnost kreditiranja ali
zamika plačila,
– reference izvajalca za področje razpisanih del,
– strokovnost,
– rok izvedbe in garancijski rok,
– usposobljenost ponudnika.
8. Popolne ponudbe morajo ponudniki
predložiti deseti dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 10. ure, na naslov Občine Vojnik, Keršova 1, Vojnik. Na ponudbi mora
biti označeno “Ne odpiraj – L2302”.
Podrobne informacije o razpisnih pogojih lahko ponudniki dobijo pri Preložnik Tonetu (tel. 063/772-125).
9. Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka roka ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Vojnik. Navzoči predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pooblastilo o zastopanju.
10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pisno obveščeni v petih dneh po odpiranju
ponudb.
Občina Vojnik

Št. 110-1/95
Ob-4524B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ja št. 13, v službi investicij, tel. 066/32-141
(Grošelj Leon).
Višina kupnine znaša 150.000 SIT in jo
je treba plačati na ŽR 51400-601-11191, z
oznako “Malija – Lucan – razpisna dokumentacija”.
Rok za odkup razpisne dokumentacije je
do vključno ponedeljka, 4. 11. 1996.
Rok za dostavo ponudb je do ponedeljka, 25. 11. 1996 do 12. ure, na navedeni
naslov, ko se bo tudi izvedlo odpiranje ponudb.
Rižanski vodovod Koper

Št. 110-1/95
Ob-4524A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), Republika Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Modernizacija reg. ceste
R 342/1265 Poljana–Šentvid – izdelava
idejnega projekta
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 30. 10. 1996 dalje, strokovne informacije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 11. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “ Modernizacija reg. ceste R 342/1265 Poljana–Šentvid.”
– K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija
regionalne ceste R 348/1292 Maribor–
Vurberg–Ptuj pododsek od km 9+647 do
km 11+018 skozi Sp. Duplek
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 30. 10. 1996 dalje, strokovne informacije pa vam posreduje Anton Brodnjak,
dipl. inž. (tel. 062-224-559 oziroma
061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 11. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “ Rekonstrukcija reg. ceste Maribor–Vurberg–Ptuj.” –
A.B.
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Ob-4525
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 24/92) investitor Rižanski vodovod Koper razpisuje
javno zbiranje ponudb
za izvedbo
– vodovoda “Malija – Mala Seva – Lucan in Vrh – Kavarije – Koštrlag”,
– kanalizacije “Malija – Vinjole”.
Gradnja obsega:
– zemeljska dela,
– vodovod (Lž cevi od ∅ 100 mm do ∅
150 mm; skupna dolžina 8134 m),
– rezervoar 100 m3, raztežilnik 20 m3 in
tri raztežilnike 7 m3,
– fekalna kanalizacija (PVC cevi od ∅
200 mm do ∅ 250 mm, skupna dolžina 4221 m).
Predvideni rok pričetka del je 15. 12.
1996.
Predvideni rok dokončanja del je 15. 6.
1997.
Ponudbe morajo biti izdelane po določilih razpisne dokumentacije, ki jo lahko ponudniki prevzamejo po plačilu kupnine na
Rižanskem vodovodu Koper, Ulica 15. ma-

Št. 0048-308/61-96
Ob-4526
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Izobraževalni
center Tacen, obnova prostora kemije
1. Predmet razpisa je obnova prostora kemije:
– pohištvena oprema po naročilu,
– plinska instalacija,
– prezračevanje digestorija,
– elektroinstalacije,
– podarska dela.
2. Orientacijska vrednost del pod 1. točko tega razpisa je 4,700.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana–Tacen.
4. Predviden rok pričetka del je po podpisu pogodbe – predvidoma 19. 11. 1996,
zaključek del in montaže 23. 12. 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega
ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene.
Prva kuverta mora biti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/61-96 za Obnovo prostorov kemije – dokumentacija”,
druga kuverta z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/61-96 za Obnovo prostorov
kemije – ponudba”.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
14. 11. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene do istega dne
v sprejemno pisarno MNZ RS, Štefanova 2,
Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 14. 11. 1996 ob
13. uri, v prostorih MNZ RS, VŠNZ, Kotnikova 8, Ljubljana.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON-1, BON-2 oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.
Obrtniki predložijo overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, zaključni račun in izjavo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za zadnje tri mesece.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na oddelku za gradnje in investicijsko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik – 28., 29. in 30. 10. 1996
(ponedeljek, torek, sreda), od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu (11. točka) ali po tel.
061/302-552, med 7. in 8. uro, pri Janiju
Topolovcu.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

7. Rok za dostavo ponudbe je 26. november 1996 do 12. ure, in sicer na naslov:
Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba Sečovlje–Košta”.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 26. novembra 1996 ob 13. uri, v prostorih Občine
Piran.
9. Ostali pogoji: skladno z razpisno dokumentacijo.
10. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Občina Piran
Sklad stavbnih zemljišč

Rok za oddajo ponudb začne teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS
in se izteče po poteku dneva iz prejšnjega
odstavka.
Ponudbe oddane po pošti veljajo za pravočasne, če pridejo k naročniku do zadnjega dne roka iz prvega odstavka.
Ponudnik pošlje ponudbo za GZS – Združenje za varstvo okolja, Igriška 5, Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za javni razpis”
in navedenim naslovom ponudnika.
10. Odpiranje ponudb za nalogo iz tega
razpisa bo 11. 11. 1996 v prostorih GZS –
Združenja za varstvo okolja, Igriška 5, Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
GZS Združenje za varstvo okolja

Ob-4527
Republika Slovenija, Občina Piran na
podlagi sklepa upravnega odbora sklada št.
13-4/96 z dne 20. 9. 1995, programa sklada
za leto 1995, odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del za izvedbo
kanalizacije in čistilne naprave
Sečovlje–Košta
1. Investitor: Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet razpisa: izvedba kanalizacije
Sečoveljske doline – kanalizacija Košta in
čistilne naprave Sečovlje I. faza.
3. Popisi del in razpisni pogoji se lahko
dvignejo na Obok ITI, d.o.o., Lucija, Kogojeva 16, Lucija, 4 dni po objavi razpisa.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT prosimo nakažite na ŽR št.
51410-601-26518, pri Agenciji za plačilni
promet Portorož. Kontaktna oseba je Miloš
Križaj, tel., faks 066/772-582.
4. Orientacijska vrednost naročila je
95,000.000 SIT.
5. Predvideni rok pričetka del je december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– vrednost ponudbe,
– pogodba na ključ,
– fiksnost cene,
– ostali finančni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe.

Ob-4528
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za varstvo okolja, objavlja na podlagi
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naročnik: GZS – Združenje za varstvo okolja, Igriška 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava naloge z
delovnim naslovom: Strategija razvoja komunalnega gospodarstva v Republiki Sloveniji.
3. Predvideni rok pričetka naloge je november 1996.
4. Predviden rok dokončanja naloge je
tri mesece.
5. Potrebne podatke in razlago za izdelavo ponudb lahko zainteresirani dobijo po
objavi do poteka razpisnega roka vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 9. do
11. ure na tel. 061/125-63-06 pri Dušanu
Butini, sekretarju združenja za varstvo okolja.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika za nalogo so:
– celovitost in strokovna korektnost ponudbe,
– reference ponudnikov,
– jasnost in časovna dinamika izdelave
naloge,
– cena.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– naziv in ime vodje projekta (skupine)
ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zunanjih sodelavcev),
– jasnost in časovna dinamika izdelave
naloge,
– seznam referenc ponudnika in izvajalcev,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe.
8. Naročnik si pridržuje pravico možnosti faznega konzultiranja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s predvidenimi
sredstvi.
9. Rok za oddajo ponudbe traja 15 dni
od objave v Uradnem listu RS.

Ob-4530
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava – dobava in
montaža napisnih tabel za AC bazo
Postojna
Orientacijska vrednost: 9,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 28. 10.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 11. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo in montažo napisnih tabel
za AC bazo Postojna”.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 1996
ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Ob-4531
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
naslednja dela v Dovžanovi soteski v
Občini Tržič
1.1 Ureditev parkirišč,
1.2 Zaključna dela pri obnovi pritličja
šole v Dolini v namene razstavno-izobraževalnega centra,
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1.3 Izdelava idejnega koncepta za prezentacijo naravnega spomenika Dovžanova
soteska v prostorih nekdanje šole v Dolini.
2. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode
18, Tržič in Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44,
Kranj.
3. Predvideno dokončanje del: 30. 11.
1996.
4. Merila za izbor najugodnejših izvajalcev za posamezna dela:
– reference izvajalca za že opravljena dela,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
5. Izvajalci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za dela navedena pod posameznimi točkami in dobijo dodatne informacije na Uradu za gospodarstvo Občine
Tržič (tel. 064/53-656).
6. Rok za oddajo pisnih ponudb je
4. november 1996 do 9. ure na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič. Ponudbe
morajo biti oddane za vsako od navedenih
razpisanih del ločeno v zapečateni ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis za Dovžanovo sotesko” in s pripisom:
– “parkirišča” za razpisana dela pod 1.1.
točko,
– “šola” za razpisana dela pod 1.2. točko,
– “koncept” za razpisana dela pod 1.3.
točko.
7. Investitor si pridržuje pravico neizbire in zmanjšanja obsega del v primeru pomanjkanja finančnih sredstev za razpisana
dela.
8. Javno odpiranje ponudb bo 4. novembra 1996 ob 10. uri v mali sejni sobi Občine
Tržič.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Tržič in
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Kranj

– skupina V. vrat, podplečje, oba bočnika – 85 ton,
– skupina VI. potrebušina, rebra, prsa –
94 ton,
– skupina VII. obrezine z do 20% loja –
56 ton.
4. Okvirna prodajna vrednost: 200 mio
SIT.
Pričakovana povprečna minimalna odkupna cena v naravni strukturi mesa je
450 SIT/kg.
5. Rok prevzema: sukcesivno do 20. 12.
1996.
6. Lokacija prevzema: v hladilnicah v
Republiki Sloveniji.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.
8. Ponudniki lahko ponudijo v odkup tudi manjšo količino mesa od razpisane, vendar v naravnem strukturnem razmerju.
9. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti sledeče podatke:
– firmo oziroma ime ponudnika:
– dokazilo o registraciji; izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 45 dni
(notarska overovitev ne zadošča):
– ponujeno povprečno ceno zmrznjenega mesa mlade govedi v naravni strukturi v
SIT/kg, exw skladišče prodajalca;
– količino in vrsto mesa v naravnem razmerju, ki ga je kupec pripravljen kupiti;
– plačilne pogoje;
– rok prevzema;
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi prodajalcu;
– veljavnost ponudbe do vključno 14. 11.
1996 do 16. ure.
10. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisanih pogojev bodo kot nepopolne izločene.
11. Pojasnila k razpisu ponudniki dobijo
pri Karmen Verbovšek, tel. 061/16-81-519
ali Silvi Pust, tel. 061/16-83-555.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, plačilni pogoji, rok prevzema, reference in posebne ugodnosti.
13. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti kuverti z oznako Javni razpis
– zmrznjeno meso mlade govedi – Ne odpiraj, na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 1, dne 7. 11. 1996 do
10.30.
14. Razpisna komisija začne z odpiranjem ponudb 7. 11. 1996 ob 11. uri.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.
15. Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe.
16. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna komisija izločila kot neveljavne.
17. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljavnost ponudbe do 14. 11. 1996 do 16. ure.
18. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 14. 11. 1996
do 16. ure.
19. Prodajalec si pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere najugodnejšega
ponudnika za mesa mlade govedi.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-4500
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

Št. 11323/96
Ob-4533
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
prodajo zmrznjenega mesa mlade govedi
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.
2. Predmet razpisa: zmrznjeno meso mlade govedi; kakovost mesa ustreza pravilniku
o kakovosti mesa klavne živine in divjadi.
3. Okvirna razpisana količina: 435 ton,
pakirano v 30 kg kartone, ovito v folijo in
pakirano po naslednjih kakovostnih skupinah:
– skupina I. stegno brez bočnika – 111
ton,
– skupina II. ledveni in hrbtni del – 27
ton,
– skupina III. pljučna pečenka – 7 ton,
– skupina IV. pleče – 55 ton,

javni razpis
za oddajo del: izdelava idejnega
projekta rekonstrukcije lokalne ceste,
kanalizacije, pločnika skozi Leskovec pri
Krškem
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta rekonstrukcije lokalne ceste, kanalizacije, pločnikov skozi Leskovec pri Krškem.
3. Orientacijska cena: 1,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek: 1. 12. 1996, dokončanje del: 1. 3. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil, financiranje izgradnje, kompenzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti, iz katerega je razvidna dejavnost ponudnika,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na originalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “ Idejni projekt Leskovec - Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 25. 11. 1996,
do 10. ure na Občino Krško – oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob 11. uri.
3. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu
RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-4482
Preklicujem
sklic 1. skupščine Toplic Dobrna, d.d.,
ki naj bi bila 5. 11. 1996 ob 12. uri in je bil
objavljen v dnevniku Delo dne 30. 9. 1996
ter v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 4. X.
1996.
Ponoven sklic skupščine bo objavljen v
skladu z 10. členom zakona o gospodarskih
družbah in v skladu s statutom družbe.
Toplice Dobrna, d.d.
začasna uprava
Ob-4495
Uprava družbe Avtotehna d.d., na podlagi 59. člena statuta družbe sklicuje
8. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe
Avtotehna, d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. novembra 1996 ob
14. uri v mali dvorani 1 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Linhartova 13, Ljubljana
(bivša Občina Bežigrad).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala Avtotehne, d.d.
4. Sprejem sklepa o oblikovanju novega
razreda delnic.
5. Sprejem sprememb statuta Avtotehne,
d.d.
Predlogi sklepov:
Ad 2)
Sklep 2:
V delovno predsedstvo 8. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se izvolijo poleg Štefana Krajnca, ki je predsednik po funkciji kot predsednik nadzornega
sveta, še:
– Andrej Marinko – član,
– Saša Faganel Ilčenko – članica.
V verifikacijsko komisijo 8. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se izvolijo:
– Franci Petkovšek – predsednik,
– Kapus Aleksander – član,
– Tome Michel – član.
Ad 3)
Sklep 3:
Poveča se osnovni kapital družbe od sedanjih 185,631.600 SIT na 2.683,210.000
SIT, in sicer tako, da se na osnovni kapital
prenesejo:
– sredstva revalorizacijskega popravka
kapitala v znesku 2.257,925.707 SIT,
– sredstva nerazporejenega dobička iz
preteklih let v znesku 239,652.693 SIT.
Ad 4)
Sklep 4:
Začasna konverzija navadnih delnic se
odpravi.
Vse v skladu s 30. členom statuta začasno konvertirane navadne delnice z dnem
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vpisa tega sklepa v sodni register konvertirajo v prednostne udeležbene delnice z enakimi lastnostmi, to je:
– 5% fiksne letne dividende tako, da se
dividenda izplača pred izplačilom dividende na navadne delnice;
– če dividenda na navadne delnice preseže 5%, se enaka dividenda obračuna tudi
na prednostne udeležbene delnice, vendar
največ do višine 10% na nominalno vrednost;
– pravica do povrnitve nominalne vrednosti delnic v primeru likvidacije družbe
pred izplačilom imetnikov navadnih delnic;
– ne zagotavljajo glasovalne pravice v
skupščini, razen v primerih, ki jih določa
zakon za prednostne delnice.
Glede na to, da obstajajo delnice v nematerializirani obliki, se konverzija izvede
s preimenovanjem začasno konvertiranih
navadnih delnic v prednostne udeležbene
delnice v delniški knjigi, o čemer prejmejo
delničarji nova potrdila.
Izredni sklep
Delničarji – imetniki navadnih delnic dajejo sogalsje k slepu št. 4.
Ad 5)
Sklep 5:
Sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Avtotehna, d.d.
Odpravi se sklep o sprejemu sprememb
statuta delniške družbe Avtotehna, d.d., z
dne 19. 9. 1995.
Gradivo s predlogi sklepov ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe
bo na vpogled v tajništvu Uprave družbe na
Celovški c. 175 od 25. oktobra 1996 dalje
vsak dan med 8. in 14. uro.
Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu z 61. in 129. členom statuta družbe, bo zasedanje skupščine
istega dne ob 15. uri na istem krau.
V zvezi z zasedanjem skupščine in sprejemanjem odločitev na njej imajo delničarji
pravice v skladu z zakonom in statutom
družbe. V skladu s 303. členom zakona o
gospodarskih družbah imajo na tem zasedanju skupščine glasovalno pravico tudi delničarji, ki so imetniki začasno konvertiranih
navadnih delnic, in sicer imajo po 1 glas za
vsako delnico. Za izvajanje teh pravic morajo delničarji predložiti pred zasedanjem
skupščine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS.
Avtotehna, d.d.
predsednik uprave

Predlog sklepa:
2.1 Osnovni kapital se poveča za
66,825.000 SIT na 734,289.000 SIT s pogojem, da bosta skupščini Delo, d.d. in Slovenske novice, d.d., potrdili pripojitve Slovenske novice, d.d., k Delo, d.d.
2.2 Če bo izpolnjen pogoj iz 1. točke
tega sklepa, se izdajo navadne delnice z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Skupno se
lahko izda največ 66.825 delnic s skupno
nominalno vrednostjo 66,825.000 SIT.
2.3 Delnice iz 2. točke tega sklepa so
navadne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
2.4 Delnice iz 2. točke tega sklepa se
glasijo na ime.
2.5 Delnice bodo izdane kot začasnice
in vpisane v delniško knjigo v 15 dneh po
tem, ko bo družba Delo, d.d., prejela obvestilo družbe Slovenske novice, d.d., o imenovanju zastopnika za prejem delnic iz drugega odstavka 521. člena ZGD.
3. Sprejem pogodbe o pripojitvi družbe
Slovenske novice, d.d., k družbi Delo, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se pogodba o
pripojitvi družbe Slovenske novice, d.d., k
družbi Delo, d.d.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu za
uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
Gradivo za sejo dobite na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega osnovnega kapitala),
bo skupščina v četrtek, 28. 11. 1996 ob 14.
uri v istem prostoru. V ponovnem sklicu je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-4506
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in točke 13.3 statuta družbe Delo časopisno in založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicuje
skupščino družbe
Delo, d.d.,
ki bo v sredo 27. 11. 1996 ob 14. uri v
mali dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Marjeta Šoštarič za predsednico skupščine ter Nives
Roš in Suzana Sever za preštevalki glasov.
2. Pogojno povečanje kapitala.

Ob-4507
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.30/93) in 38.
člena statuta družbe TKI Hrastnik, d.d., Za
Savo 6, Hrastnik, začasna uprava in nadzorni svet sklicujeta
prvo skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 28. novembra 1996, ob 16. uri,
v prostorih sejne sobe gasilnega doma družbe, C. 1. Maja 34, Hrasntik, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine
a) izvolitev predsednika skupščine in namestnika,
b) izvolitev preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
po predlogu začasne uprave.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
TKI Hrastnik, d.d.
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Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog poslovnika o delu skupščine TKI
Hrastnik, d.d., po predlogu začasne uprave
in začasnega nadzornega sveta.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejema poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju podjetja TKI Hrastnik.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se nadzorni svet
po predloženem predlogu začasnega nadzornega sveta.
5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predloženi predlog začasne uprave glede višine sejnine članom nadzornega sveta.
6. Poslovno poročilo družbe za leta 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo družbe za leta 1993, 1994 in 1995 po
predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
7. Predlog delitve dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta ostane
dobiček za poslovno leto 1995 nerazporejen.
8. Predlog za pokrivanje izgube za poslovno leto 1993 in 1994.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se za poslovno leto 1993 in 1994 ugotovljena izguba skupaj z revalorizacijo pokrije iz rezerv
družbe.
9. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja družbe za poslovno leto 1996 po predlogu začasnega nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direktorja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik, Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu
med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedanje. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino, oziroma pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
najkasneje tri dni pred skupščino predloženo upravi družbe, kjer se hrani. Delničarji, udeleženci seje skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih na seji
skupščine uro pred uradnih začetkom
skupščine.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine družbe
istega dne ob 17. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
TKI Hrastnik d.d.
Začasni nadzorni svet
Začasna uprava

Ob-4535
Na podlagi 34. člena statuta GPG, d.d.,
uprava sklicuje

višini 35.000 ameriških dolarjev. Program
je namenjen razvoju znanj in sposobnosti,
ki so potrebne odprti družbi, to je jasno
izražanje idej, toleranca, odgovorno odločanje, raziskovalne dejavnosti in podpira
programe in vsebine, ki so organizirane na
pobudo dijakov in potekajo v organizaciji
šolskih ali izvenšolskih skupin. Izvajajo se
lahko na šolah ali pa v zunajšolskih ustanovah in lokacijah.
Dijaki morajo določiti mentorja ali vodjo za svojo skupino.
Mladinski program bo podprl naslednje
programe in aktivnosti:
1. Mladinski časopisi, publikacije in
zbirke
Prednostna tema je “Nasilje v mojem
okolju”.
2. Raziskovalne naloge in projekti
Podprte bodo naloge ali projekti, ki zagotavljajo kontinuiteto raziskovalnega dela
in jih izvajajo skupine ali posamezniki. Raziskovalne naloge, ki se izvajajo v okviru
maturitetnih raziskovalnih nalog, ne bodo
podprte.
3. Različni programi, ki se ukvarjajo s
problemom identitete
Programi naj nepolitično obravnavajo
področje identitete in vsebujejo teme, kot
so osebna in socialna identiteta, stereotipi,
simboli, zgodovina, strpnost do drugačnosti, razumevanje razlik in diskriminacije, samospoštovanje, emocionalna stabilnost. Potekajo naj v obliki tedenskih srečanj, ki jih
lahko občasno vodijo tudi strokovnjaki iz
posameznih področij. Cilj programa je povečanje samozaupanja in strpnosti do drugačnosti med mladimi in je namenjen intenzivni debatni dejavnosti.
4. Raziskovalni tabori
Organizacija in udeležba na taborih, ki
so lahko tudi mednarodni in vključujejo študijsko, laboratorijsko in terensko delo.
5. Program izmenjave dijakov Vzhodne
in Srednje Evrope
Program se lahko delno navezuje na
mednarodno raziskovalno dejavnost, na
mednarodne šolske projekte ali drugačno
mednarodno dejavnost mladine.
6. Različni programi, ki spodbujajo
ustvarjalnost mladih in potekajo v organizaciji izvenšolskih skupin
Podprli bomo samoiniciativne dejavnosti in programe mladih.
Odobrena finančna sredstva se lahko
uporabijo za (skromno) plačilo vodji ali
mentorju, za materialne ali potne stroške.
Prejemniki denarne pomoči bodo dolžni
oddati vmesno poročilo na Zavod za odprto
družbo Slovenija, Vegova 8, 1000 Ljubljana, do 28. 2. 1997 in zaključno poročilo na
isti naslov do 31. 8. 1997.
Komisija za mladinski program bo po
predpisanem roku za oddajo prošenj pregledala prijave in denarno podprla najzanimivejše projekte. Odločitev bo znana v začetku meseca decembra 1996, o čemer bodo
prijavljeni pisno obveščeni.
Naslednji razpis bo objavljen februarja
1997.
Za podrobnejše informacije se obrnite
na Alenko Makuc, koordinatorico projekta
na Zavodu za odprto družbo Slovenija, tel.
061/1256-450, 1254-728.
Zavod za odprto družbo – Slovenija

skupščino
Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d.,
ki bo dne 22. 11. 1996 ob 13. uri, v sejni
sobi GPG, d.d., v Ljubljani, Emonska 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo.
2. Imenovanje revizorja družbe za leto
1996.
Predlog sklepa: imenuje se revizor za
leto 1996 po predlogu nadzornega sveta.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja imajo delničarji in njihovi pooblaščenci,
ki bodo na dan 12. 11. 1996 vpisani v seznamu imetnikov delnic pri Klirinško depotni
družbi, d.d., ali pri SKB Aurum, d.o.o. in
bodo najkasneje do 12. 11. 1996 upravi pisno prijavili svojo udeležbo.
Pooblaščenci, ki bodo uresničevali glasovalne pravice v imenu delničarjev, morajo upravi ob prijavi predložiti pisna pooblastila delničarjev.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in poslan na GPG, d.d.,
Emonska 8, najkasneje v 7 dneh po objavi
sklica skupščine.
Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima en
glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda bo na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu, Emonska 8, Ljubljana, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
GPG, d.d.
uprava

Razne objave
Št. 214/96
Ob-4523
Zavod za odprto družbo Slovenija, Vegova 8, Ljubljana, razpisuje
jesenski del natečaja za finančno
podporo programom in aktivnostim,
v katere so vključeni mladi v starosti 15
do 20 let in ki jih organizirajo in vodijo tako
odrasli kot tudi mladi sami, ter se izvajajo v
šolskem letu 1996/97.
Rok prijave je 14. november 1996, prijavite pa se na osnovi izpolnjene prijavnice
na naslov: Zavod za odprto družbo Slovenija, Vegova 8, Ljubljana.
Namen mladinskega programa, ki poteka v okviru programov Zavoda za odprto
družbo Slovenija, je spodbuditi in podpreti
ustvarjalne pobude mladih. Na osnovi razpisa bo razdeljena denarna pomoč v skupni
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Št. 44/96
Ob-4532
Na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95), zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Sklad
RS za razvoj malega gospodarstva s soglasjem Ministrstva za gospodarske dejavnosti
in v soglasju z bankami:
1. Mariborska hranilnica in posojilnica,
d.o.o., Maribor,
2. LB Pomurska banka, d.d., Murska Sobota,
3. Splošna banka Koper, d.d., Koper,
4. NKBM področje Nova Gorica, d.d.,
Nova Gorica,
5. Istrska hranilnica in posojilnica, d.o.o.,
Ljubljana,
6. Poštna banka Slovenije, d.d., Ljubljana – samo za kratkoročna posojila,
7. UBK banka, d.d., Ljubljana,
8. Dolenjska banka, d.d., Novo mesto,
9. Hranilnica Lon, d.d., Kranj,
10. Banka Vipa, d.d., Nova Gorica,
11. LB banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
12. Banka Celje, d.d., Celje,
13. LB Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
javni razpis
za kreditiranje projektov iz sredstev,
pridobljenih iz naslova zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 45/95)
1. Predmet razpisa
Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), odredbe o
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva, zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95)
ter predpisov, navedenih v uvodnem delu
razpisa, bo Sklad RS za razvoj malega gospodarstva v sodelovanju z zgornjimi bankami, dodeljeval posojila za projekte na področju malega gospodarstva.
Znesek kreditiranja je:
– za dolgoročne kredite – 1.000,000.000
SIT,
– za kratkoročne kredite – 204,840.013
SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote malega gospodarstva po določilih zakona o razvoju malega gospodarstva. Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli prosilci, ki zagotavljajo naslednje cilje:
– povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov,
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega gospodarstva zlasti na
mednarodnih trgih,
– pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah malega gospodarstva,
– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva z visoko stopnjo
inovativnosti,

– pospeševanje ustanavljanja in razvoja
enot malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– pospeševanje zadružništva pri skupni
nabavi najsodobnejše tehnologije, skupnega nastopa na mednarodnih trgih in skupnih
inovacijah.
Prosilec lahko vloži vlogo za posojila,
če znaša predračunska vrednost njegove investicije največ 800.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave razpisa. Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti.
Sredstva za razvoj se namenijo za isti
projekt samo enkrat.
Posojila lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Med viri financiranja ima lahko prosilec
tudi druge vire financiranja le na osnovi
predhodnega soglasja sklada.
Program mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa,
za katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo po cenah
v konvertibilni valuti v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan objave razpisa.
2.2. Kriteriji:
1. obstoječe število delavcev in možnost
novih zaposlitev;
2. konkurenčnost;
3. tehnološka naravnanost;
4. inovativnost;
5. vpliv na okolje;
6. dejavnost;
7. razvojni vidik;
8. dobičkonosnost;
9. izvozni vidik;
10. lastna udeležba;
11. vrsta naložbe;
12. podpora v regiji.
2.3. Kreditni pogoji
Odplačilna doba:
(1) dolgoročni krediti se odobravajo za
dobo vračanja, ki je odvisna od poslovnega
načrta in narave vlaganja, vendar pa doba
vračanja naložbe ne sme biti daljša od ekonomske dobe programa;
(2) moratorij: do enega leta oziroma na
osnovi soglasja bank;
(3) obrestna mera: TOM + 0,6% letno;
(4) stroški kredita: 0,70% od zneska odobrenega posojila;
(5) zavarovanje kredita: v skladu s pogoji bank.
3. Vsebina vloge:
1. obrazec sklada;
2. poslovni načrt, iz katerega mora biti
poleg osnovnih podatkov o prosilcu razvidno še:
a) finančna konstrukcija,
b) donosnost in likvidnost projekta,
c) čas vračanja vloženih sredstev,
d) ostali pričakovani ekonomski učinki,
e) plan trženja,
f) tehnično tehnološki vidik,
g) možnost novih zaposlitev;
3. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe BON-3 podatki o solventnosti in boniteti za tekoče

leto od krajevno pristojne Agencije za plačilni promet, za SP potrdilo o plačanih davkih od krajevno pristojne izpostave RUJP);
4. pismeno izjavo o pridobitvi sredstev
iz podobnega naslova na občinski ali republiški ravni;
5. za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami;
6. za SP fotokopija priglasitvenega lista
– obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno
pristojne izpostave RUJP;
7. za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja;
8. za vse prosilce fotokopijo odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega organa, da je odločba v postopku
pridobitve;
9. za vse prosilce navedbo števila zaposlenih, s priloženimi fotokopijami obrazcev
prijav delavcev v zavarovanje (M 1/2);
10. notarsko overjen podpis osebe, pooblaščene za zastopanje, star manj kot 30 dni;
11. podatki o izdelovalcu poslovnega načrta in njegove reference;
12. sklep banke, naknadno pridobljen v
postopku.
4. Rok za prijavo
Vloge za dodelitev posojila pošljite na
naslov: Sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/217-872.
Rok za prijavo je odprt od objave do
porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 1. 12. 1996. Sklad bo v sredstvih
javnega informiranja objavil datum, ko bodo namenska sredstva porabljena.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo za posamezen status prosilca. Če vloga
ne bo vsebovala te dokumentacije, se zavrne. Ravno tako se zavrne neustrezna vloga
in tista, ki prispe po uradnem obvestilu sklada o porabi sredstev.
Upravni odbor sklada bo obravnaval in
odločal le o vseh popolnih in ustreznih vlogah s pozitivnim sklepom banke, ki je bil
naknadno pridobljen v postopku.
Strokovna služba sklada bo najkasneje v
roku 15 dni po odločitvi upravnega odbora
dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Vse ostale informacije bodo na voljo pri
informacijski službi sklada.
Sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, Ljubljana
Št. 462-5/96-1934
O-4468
Na podlagi prvega odstavka 51. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
18/84 in 33/89), 6. in 7. člena odloka o
oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 16/86) in sklepa upravnega odbora sklada, sprejetega na seji dne 23.
8. 1996, Sklad stavbnih zemljišč Občine
Ljutomer objavlja
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča
I. Predmet razpisa
1. Komunalno urejeno stavbno zemljišče
na parc. št. 2098 k.o. Ljutomer, stavbišče s
hišo, gospodarskim poslopjem in dvoriščem,
v velikosti 234 m2, za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Ocenjena vrednost
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zemljišča in dotrajane stavbe vključno s
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča znaša 1,221.892 SIT.
2. Komunalno urejeno stavbno zemljišče
na parc. št. 1533/6, 1533/7, 1536/3, 1532/2
in 1529/12 vse k.o. Ljutomer (obrtna cona) v
skupni velikosti 1.976 m2, za gradnjo poslovnega objekta. Ocenjena vrednost zemljišča
vključno s spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča znaša 2,871.523,20 SIT.
3. Komunalno delno urejeno stavbno
zemljišče na parc. št. 592/3, k.o. Šafarsko v
velikosti 1.250 m2, za gradnjo stanovanjske
stavbe. Ocenjena vrednost zemljišča znaša
757.500 SIT.
V ceni zemljišč ni upoštevan strošek komunalne opreme, katerega bo možno opredeliti ob znani velikosti in vrsti novogradnje, skladno z odlokom o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 30/96).
II. Udeleženci javnega natečaja oziroma
ponudniki za dodelitev zgoraj navedenih
zemljišč naj predložijo pisne ponudbe v 10
dneh od objave razpisa z oznako “za javni
razpis” na Sklad stavbnih zemljišč Občine
Ljutomer, Vrazova 1.
K vlogi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% celotne vrednosti stavbnega zemljišča
na ŽR Sklada stavbnih zemljišč št.
51930-652-23334,
– izpolnjen obrazec SPN-1 (v primeru 1
in 3),
– potrdilo Obrtne zbornice za izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti in
mnenje o deficitarnosti predvidene dejavnosti (v primeru 1 in 2).
Pogodba se sklene v roku enega meseca
po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Prednost pri nakupu zemljišča imajo ponudniki, ki poravnajo stroške v krajšem času, opravljajo deficitarno dejavnost
in zagotovijo realizacijo novogradnje v najkrajšem možnem času.
Kupcu se varščina vračuna v kupnino,
drugim se vplačana varščina vrne. Če kupec, ki je uspel na natečaju, ne sklene pogodbe v določenem roku iz tega razpisa, mu
varščina zapade v korist sklada.
III. Plačilni pogoji
Odškodnino za pridobljeno zemljišče iz
1. in 3. točke razpisa je uspešni ponudnik
dolžan poravnati v roku 15 dni od sklenitve
kupoprodajne pogodbe, ponudnik iz 2. točke
je kupnino dolžan poravnati v roku do 5 let.
IV. Stroške objave razpisa, prometni davek na nepremičnine in stroške prenosa
stavbnega zemljišča plača kupec.
V. Komisija za oddajo stavbnih zemljišč
bo o izidu razpisa obvestila vse udeležence
v 8 dneh po končanem razpisnem roku.
VI. Vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo zgoraj navedenih zemljišč interesenti lahko dobijo na odseku za GJS, okolje
in prostorsko planiranje Občine Ljutomer,
Vrazova 1, tel. 069/81-712.
Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
1. Predmet prodaje je poslovni prostor
na Miklošičevi 14, v drugem nadstropju,
sestavljen iz:
– pisarne v izmeri 34 m2,
– pisarne v izmeri 18 m2,
– stranišča v izmeri 1,62 m2.
Poslovna zgradba se nahaja na parc. št.
462, vl. št. 615 k.o. Tabor.
Nepremičnina se prodaja po načelu “videno-kupljeno”.
2. Izklicna cena znaša 107.240 DEM v
tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju Nove Ljubljanske banke,
d.d., na dan plačila.
Cena se bo na dražbi povečala po 1.000
DEM.
3. Dražbe se lahko udeležijo vse osebe,
ki pred pričetkom dražbe:
– predložijo potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe) ali predložijo potrdilo o registraciji pravne osebe v
Republiki Sloveniji in
– izkažejo, da so položile varščino v višini 10% izklicne cene na račun št.
51000-601-11646 pri Agenciji RS za plačilni promet.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obresti naslednji
delovni dan.
4. Najboljši ponudnik mora skleniti pisno pogodbo s prodajalcem v treh dneh po
dražbi. Če v tem roku ne sklene pogodbe po
ceni doseženi na dražbi, pripada varščina
prodajalcu.
5. Kupec mora plačati kupnino v osmih
dneh po predložitvi soglasij k prodaji, izdanih s strani Javnega pravobranilstva RS in
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Če v tem roku ne plača kupnine pripada
varščina prodajalcu.
Prodajalec lahko v tem primeru razdre
pogodbo brez dodatnega opomina.
6. Prometni davek, druge morebitne dajatve in stroške (razen overitve prodajalčevega podpisa na pogodbi) plača kupec.
7. Dražba bo potekala dne 11. 11. 1996
ob 12. uri v prostorih družbe Silan, d.o.o.,
na Dalmatinovi ulici 10 v Ljubljani.
Vse dodatne informacije so interesentom na voljo na zgoraj navedenem naslovu
in po tel. 061/133-31-38.
Ogled nepremičnine je možen vsak dan
med 10. in 13. uro na podlagi predhodne
najave.
Silan, d.o.o., Ljubljana

vplačajo varščino, ki znaša 50% od izklicne
cene.
Vso opremo bomo prodali po sistemu
videno-kupljeno, brez kasnejših reklamacij.
Kupec na izlicitirano ceno plača še prometni davek, razen če ne predloži ustrezne
izjave o oprostitvi plačila.
Kupnino mora kupec plačati najkasneje
v sedmih dneh po licitaciji ter po vplačilu
opremo tudi odpeljati.
Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
061/812-994.
Stol, d.d., Kamnik

Ob-4496
Silan, d.o.o., Dalmatinova 10, Ljubljana,
na podlagi pooblastila družbe Biroreklam,
p.o., Miklošičeva 14/II, Ljubljana, objavlja

Št. 36/96
Ob-4494
Stol, d.d., Ljubljanska 45, Kamnik, objavlja
javno licitacijo
za prodajo osnovnih sredstev
Koritni transporterji za lesne odpadke –
izklicna cena 2,000.000 SIT.
Javna licitacija bo 15. novembra 1996
ob 12. uri v prostorih podjetja Stol Kamnik,
d.d., Ljubljanska 45.
Ogled je možen vsak dan do dneva licitacije od 8. do 12. ure.
Na licitaciji lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom licitacije

Ob-4508
Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Cesta prvih borcev 5, Brežice, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z vsebino: Vino
“BIZELJSKO BREŽICE”, p.o., Proizvodno
in trgovsko podjetje Brežice, Cesta prvih
borcev 5, 3.
Brantuša M., Cesta ob lipi 6, Maribor
preklicuje priglasitveni list, št. 5191909.
g-5915
IDAC d.o.o., Seničica 17 b, Medvode
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: IDAC, INOVATIVNO KONSTRUIRANJE Z UPORABO RAČUNALNIKA d.o.o., Medvode. s-59136
Plesnik Medard, Logarska dolina 13,
Solčava preklicuje obrtno dovolenje.
g-59121
SAMOUP. SKUP. ŠTUDENTOV, Kardeljeva p. 17, Ljubljana preklicuje štampiljko okrogle oblike premera 31 mm, z vsebino: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA,
EKONOMSKA FAKULTETA, LJUBLJANA. g-59117

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Alibegić Izet, Prušnikova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 80990. s-59020
Alibegić Samka, Prušnikova ul 17, Ljubljana, potni list št. AA 588863. s-59019
Babič Irena, Babiči 42 a, Koper, potni
list št. AA 133744. p-59010
Barić Mladen, Črni vrh 30, Idrija, potni
list št. AA 523947. p-59044
Biščanič Antonija, Velika dolina 1, Brežice, potni list št. AA 487769. p-59062
Božič Liljana, Rakitovec 39, Črni Kal,
potni list št. AA 483229. p-59011
Bratuž Iztok, Avče 95 a, Kanal, potni list
št. AA 783575. p-59063
Brenko Boris, Cankarjeva 5, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 159682. p-59059
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Briški Jadranka, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, potni list št. AA 447775. s-59029

Kostič Živka Ida, Kajuhovo naselje 16,
Kočevje, potni list št. AA 991830. g-59075

Šantner Ivan, Stari trg 95, Slovenj Gradec, potni list št. AA 996217. p-59013

Buh Franc, Črni vrh 25, Polhov Gradec,
potni list št. AA 319897. s-59070

Krevelj Igor, Čanje 34, Sevnica, potni
list št. BA 596795. s-59235

Škorja Jožef, Ladjedelniška reber 2, Portorož, potni list št. AA 201103. g-59193

Cakić Nenad, Agrokombinatska 6/a,
Ljubljana, potni list št. AA 462057. s-59091

Kuserbaj Robert, Turški vrh 108, Zavrč,
potni list št. AA 175992. g-59191

Šmitek Zmago, Krojaška 2, Ljubljana,
potni list št. AA 225857. s-59092

Cizerl Danilo, Mestni vrh 108 a, Ptuj,
potni list št. AA 989165. s-59089

Lampret Sebastjan, Lobetova ul. 31, Novo mesto, potni list št. BA 262461. p-59012

Čolić Dejan, Ulica dr. B. Magajna 5,
Divača, potni list št. BA 507997. p-59003

Lončar Renata, Čopova 25, Celje, zeleno karto, št. 0418522. p-59065

Šparovec Ivo, Gregorčičeva ulica 9, Žiri, preklic potnega lista št. AA 656174,izdala UE Škofja Loka, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 47/96. s-59021

Demšar Ljudmila Marija, Rakovnik 37,
Železniki, potni list št. AA 581721. s-59208

Marinšek Gregor, Zače 54, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 204369. p-59002

Drobec Miroslav, Kuzmičeva ul. 10, Maribor, potni list št. BA 209794. p-59071

Markežič Zvezdan, Markova 65, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 49478.
g-59078

Fajmut Klemen, Orešnikova ulica 54,
Kranj, potni list št. AA 707905. s-59197
Fujan Marjan, Lucija, Kajuhova 1, Portorož, potni list št. AA 506888. p-59083
Fujan Marjan, Kajuhova 1, Lucija, Portorož, maloobmejno prepustnico AI 94966.
p-59084
Gliha Bojan, Mali Videm 1, Velika Loka, potni list št. AA 82513. s-59157
Gliha renata, Mali Videm 1, Velika Loka, potni list št. BA 464527. s-59156
Grivec Ivan, Ljubljanska cesta 85, Domžale, potni list št. AA 529317. s-59094
Herceg Gordana, Okrogarjeva ulica 3,
Celje, potni list št. AA 277084. p-59033
Hlade Renato, Gradiška 416, Pesnica,
potni list št. AA 188101. m-1492
Jaklovič Ivanka, Dolnji Lakoš 19, Lendava, potni list št. AA 821344. p-59069
Jankovič Jaroslav, Cesta kozjanskega
odreda 8, Senovo, potni list št. BA 241612,
izdala UE Krško 13. 8. 1993. s-59030
Jež Slavko, Peričeva ul. 7, Ljubljana,
potni list št. BA 153169. s-59088
Jernejec Nike Vesna, Velebitska ul. 21,
Ljubljana, potni list št. AA 459322. s-59177
Jug Miran, Petrovičeva ul. 9, Ljubljana,
potni list št. AA 530146. s-59122
Kavalič Rozalija, Kavaliči 23, Sv. Anton,
Koper, potni list št. BA 273755. g-59083
Kemperl Marija, Zg. Stranje 46 b, Kamnik, potni list št. AA 760855. s-59069
Klobučar Robert, Tržaška c. 6, Ljubljana, potni list št. BA 378287. s-59215

Marsič Karla, Slope 12, Kozina, maloobmejno prepustnico, št. 6289/16178. p-59016

Špenko Janez, Utik 3, Vodice, potni list
št. BA 332302. s-59004
Šterbenk Darko, Bertoncljeva ulica 53,
Kranj, potni list št. AA 575492. p-59001
Talan Božo, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, potni list št. BA 527437. s-59232
Trope Marjan, Knafljev trg 3, Ribnica,
potni list št. AA 738654. s-59006

Medved Haunholter Harald, Zg. Leskovec 1, Zgornji Leskovec, potni list št. BA
519203. g-59192

Tuljak Marijana, Poletiči 17 a, Koper,
potni list št. BA 5192. g-59239

Mihajlik Slavko, Novi Log 19/c, Hrastnik, potni list št.AA 970903. g-59189

Uranjek Jure, Majde Vrhovnikove 24,
Ljubljana, potni list št. AA 304503. s-59222

Mlakar Janez, Suhadolčanova 32, Ljubljana, potni list št. AA 460953. s-59210

Ustar Dušan, Razbor pri Čemšeniku 5/A,
Čemšenik, potni list št. AA 363829. p-59029

Močnik Branko, Veliki Boč 35, Ruše,
potni list št. 509858. m-1433

Vajngerl Lidija, Sladki vrh 11/d, Sladki
vrh, potni list št. AA 749182. m-1556

Namestnik Danica, Cesta 4. julija 70,
Spodnji Duplek, priglasitveni list, opr.št.
064-2976 z dnem 30.12.1994. m-1503

Valenčič Vojka, Nazorjeva 3, Ljubljana,
potni list AA 144424. s-60014

Oražem Ivana, Runkova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 680476. s-59185
Pavlin Robert, Ulica talcev 7, Radeče,
potni list št. AA 41588. p-59066
Pelko Tanja, Ulica Tončka Dežmana 4,
Kranj, potni list št. AA 346338, izdala UE
Kranj 7. 8. 1992. s-59023

Vehovar Milan, Šečica 42, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 237730. p-59070
Vrečar Dušan, Malo Mlačevo 26, Grosuplje, potni list št. AA 91379. s-59143
Vrhunc Vesna, Žaucarjeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 246073. s-59065
Vuk Robert, Kersnikova ulica 12, Ljubljana, potni list št. AA 447754. s-59028

Pielick Jernej, Žibertova ulica 1, Ljubljana, potni list št. AA 41868, izdala UE
Ljubljana 23. 1. 1992. s-59135

Vučinič Margareta, Bul. Ljenjina 193,
Beograd, potni list št. BA 085456. m-1512

Pirš Ana, Prešernova cesta 27 A, Radomlje, potni list št. BA 75279. s-59179

Žaler Albin s.p., Milčinskega 5, Maribor, priglasitveni list, opr. št. 064-321/94.
m-1453

Polajnar Viljem, Podvasca 20, Pristava
pri Mest., potni list št. AA 361463. p-59058
Popović Vladimir, Petrovičeva ulica 21,
Ljubljana, potni list št. AA 459881. s-59124
Primožič Simona Judita, Na Zelenici 4,
Celje, potni list št. AA 564635. g-59240
Prodič Novo, II Prekomorske brigade 34/a,
Koper, potni list št. AA 209699. s-59109

Druge listine
Abdić Zlatko, Župančičeva ulica 39,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44436, S 809171, izdala UE Kranj.
s-59026

Pukl Tomaž, Zagrad 66 c, Celje, potni
list št. AA 564655. g-59241

Anderlič Andrej, Meljski hrib 37 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
95251. m-1529

Radončič Jasmina, Sp. Slemen 40 a, Selnica ob Dravi, priglasitveni list, št.
068-0601/96. m-1527

Arl matej, Ob Meži 25 A, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15814.
g-59205

Kodelja Ambrož, Skalniška c. 17, Solkan, potni list št. AA 888799. p-59064

Regojević Braco, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, potni list št. BA 557205, izdala UE
Ljubljana 4. 7. 1996. s-59079

Arnšek Simon, Gorica 38, Celje, vozniško dovoljenje, št. 35511. p-59056

Kolbl Slavko, Cesta ob ribniku 21, Miklavž, potni list št. AA 242017. m-1499

Stojmanovski Časlov, Goriška ul. 13,
Koper, potni list št. AA 517840. p-59015

Kmetec Vlado, Slovenskogoriška c, 1,
Ptuj, potni list št. AA 48128. g-59032
Knuplež Jožef, Kresnica 23, Šentilj, potni list št. BA 56224. m-1558
Kocbek Marija, Lutverci 89, Apače, potni list št. BA 532583. p-59067

Artelj Polona, Dobro polje 13, Brezje,
vozno karto, na relaciji Dobro Polje - Radovljica. g-59165
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Avbelj Marjan, Stara cesta 19, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol, izdano leta 1977. s-59182

Borštnar Bojan, Vidošiči 4, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št. 3598.
g-59058

Ćatić Hikmet, Ruljica 55, Tržaška Raštela, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča, izdana leta 1989. s-59050

Avdič Vahid, Vipavska cesta 2, Ajdovščina, spričevalo, št. 24/77 Gradbene šole Ajdovščina, izdano na ime Avdič Ševal.
g-59093

Boškov Sašo, Delavska 25, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-59108

Čalušić Simo, Kolomban 45, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-59055

Brajdič Drago, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27953.
g-59148

Časek Anton, Apače 9, Lovrenc, spričevalo strojnega tehnika, letnik 1996. m-1533

Badalič Tomaž, Osek 73, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-59052
Bajrektarević Sanel, Beblerjev trg 7,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30931. s-59188
Bajt Bojan, Lepovče 23, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2261. s-59130
Baloh Peter, Lovska 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42421.
m-1536
Bandelj Edvard, Branik 74, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-59079
Bardorfer Aleš, Koblarjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 596508, št. reg. 196155. s-59180

Bratuž Andrejka, Plešivo 11, Nova Gorica, delovno knjižico. p-59053
Bračič Danilo, Košaški dol 54, Maribor,
letno ribiško dovolilnico, št. 10804. m-1447
Bremec Zora, Kot 53, Bovec, spričevalo
o zaključnem izpitu, št. K 35 z dne
20.6.1969, na ime Mrakič Zora. g-59043
Breznik Milena, Smolinci 76, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7748.
m-1448
Breznik Tonček, Cesta zmage 92, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106515. m-1532

Batista Slavica, Benčičeva 25, Sežana,
listino. g-59080

Brglez Andreja, Stari trg 15, Velenje,
indeks Centra srednjih šol, izdano na ime
Višnjar Andreja. p-59232

Berisha Enver, Vojašniški trg 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106019. m-1431

Brodnjak Viljem, Valvazorjeva 6, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Bratov Polančič Maribor. m-1557

Bernik Sandi, Golo Brdo 160, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38130.
s-59009

Bukšek Tatjana, Rošpoh 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95387.
m-1459

Berčič Franci, Urhova 8, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8761, izdala
UE Kamnik. s-59132

Burja Slavko, Lukovica pri Domžalah
76, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29992, izdala UE Domžale.
s-59106

Bezjak Leonida, Rimska ploščad 8, Ptuj,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
v Mariboru. m-1575

Car Boris, Planinska 29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31736, izdal
LPP. s-59183

Bilanžič Dalibor, Kolodvorska 9, Trbovlje, letno vozovnico, št. 021-0476, šolsko
leto 1996/97. p-59039

Cefuta Robert, Vavpča vas 20&a, Črnomelj, diplomo Srednje gozdarske šole v Postojni, izdana leta 1987. s-59008

Bitići Ismet, Kolodvorska 25 a, Postojna, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje. g-59042

Celarc Boštjan, Tomažičeva ulica 67 A,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0343089.
s-59030

Božinović Dušan, Tovarniška ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 208575, S 1050321, izdala UE Ljubljana. s-59134

Cifer Cvetka, Čirče 21, Kranj, delovno
knjižico. g-59102

Božič Cecilija, Zagozd 10, Dole pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.3938.
g-59214
Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-59013

Cigan Darja, Ostroška 16, Črenšovci, letno spričevalo Šole za prodajalce, šolsko leto 1980/81. p-59081
Cimerman Aleš, Glinek 21, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 145905,
št. reg. 184214. s-59131

Bogataj Silva, Log 5, Škofja Loka, kuponske karte. g-59086

Cingerle Sabina, Videm 41 c, Videm Dobrepolje, spričevalo 1. letnika GimnazijeMoste, izdano leta 1991. s-59187

Borec Janko, Cesta prol. brigad 65, Maribor, delovno knjižico. m-1540

Crnolić Reuf, Indzstrijska 8, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4334. m-1481

Borut Marko, Lobnica 5, Ruše, diplomo
Srednje tekstilne šole, št. 121/I-M/17.
m-1520

Cvetko Janez, Janežovci 8 A, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22227.
g-59147

Boruta Ervin, Vrbanska c. 28 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86803.
m-1458

Cvilak Marko, Partizanska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 74700.
m-1523

Čebulj Janko, Dolga Brda 36/A, Prevalje, listino. g-59082
Čeh Borut, Pot na Fužine 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3154. g-59161
Černe Dragica, Panonska 24, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 0349616.
g-59166
Čižmašija Denis, Gornja Bistrica 54,
Črenšovci, indeks, št. 61108895 Pedagoške
fakultete v Mariboru. m-1560
Čretnik Anton, Regentova ul. 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16034. m-1491
Čuješ Vera, Betnavska 131, Maribor, zavarovalno polico, št. 0422231. m-1579
Damiš Marija, Jablance 17, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
81378. m-1473
Debeljak Barbara, Spodnje Gameljne 63,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1103087, št. reg. 212535. s-59120
Debeljak Nevenka, Župančičeva 27, Maribor, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ
Starše, šolsko leto 1975/76. m-1568
Diricchardi Muzga Rinaldo, Dežamnova
1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 24925. g-59238
Dobaj Ivan, Polanska c. 2, Slivnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 70288.
m-1468
Doberšek Zlatko, Koprivnikova 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu PKŠ v
Mariboru, letnik 1979. m-1539
Dolinar Tomaž, Slavka Gruma 28, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v Novem mestu. s-59158
Domadenik Robi, Goriška ul. 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110037. m-1545
Dovnik Branko, Vinarje 52, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico. m-1495
Dragič Boro, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, zaključno spričevalo šole za poklicne
voznike na Ježici, izdano leta 1982. s-59141
Drevenšek Zdravko, Biš 3, Trnovska vas,
delovno knjižico, reg. št. 45904. p-59073
Drečnik Elizabeta, Trate 7/b, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4986. m-1451
Drmota Tilen, Doslovče 25, Žirovnica
64274, potrdilo o znanju CPP, šz. SA 77919,
reg. št. 1167. g-59229
Drolc Bernarda, Snovik 6, Laze v Tuhinju,
spričevalo 8. razreda večerne šole. g-59061
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Drolc Marjan, Farčnikova 30, Zagorje,
delovno knjižico. p-59080

Gorjup Simona, Šerhova 103, Maribor,
diplomo Visoko ekonomsko-komercialne
šolev Mariboru, letnik 1981, št. 5709.
m-1460

Hrovat Tjaša, Pšata 86, Dol pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1996. s-59201

Duratović Samir, Steletova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
204811, S 1011145, izdala UE Ljubljana.
s-59174
Đukič Milan, Ob strelskem jarku 2, Koper, vozniško dovoljenje, št. 25706. g-59225
Fabčič Labrovič Klavdija, Opekarska 10,
Brežice, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta
1984. p-59038
Fekonja Martin, Črenšovci, zavarovalno
polico, št. AO 0337952. p-59040

Gradišar Alojz, Cesta na Trato 4, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št.1543.
g-59234
Grager Lutarič Vitomir, Pivkova 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 28981.
g-59224
Granda Zlatka, Morje 146, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1943.
m-1513

Huis Melanija, Rakteljeva cesta 8, Brežice, preklic diplome, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 52/95. s-59073
Hukolli Hamit, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12142. g-59105
Hušić Sead, Mokrška cesta 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294207. s-59144

Gril Urška, Žegar 41, Prevorje, zaključno spričevalo. p-59035

Ibrič Izet, Zukiči, Kalesija, spričevalo
Poklicne gradbene šole Ivan Kavčič V Ljubljani, izdano leta 1980. s-59002

Grilc Ana, Selce nad Blanco 18, Blanca,
diplomo Srednje ekonomske šole Brežice,
izdana leta 1991. s-59036

Ivančič Damjan, Zg. Škofije 32, Škofije,
zavarovalno polico, št. AO 0396152, in zeleno karto, št. 0373740. g-59237

Fink David, Krožna 6, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 28509. g-59186

Grosek Belak Romana, Botričnica 26,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9551. p-59072

Jagodic Aleš, Ulica bratov Učakar 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414707, št. reg. 190920. s-59107

Firbas Marjana, Moškanjci 85, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21700. g-59059

Grubar Katja, Hlebčeva ulica 3, Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-59230

Florjan Alojz, Sovjak 62, Videm ob
Ščavnici, zavarovalno polico, št. 292053.
p-59074

Gyorkoš Jernej, Krakovo 32, Naklo, vozovnico, št. 469102, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-59145

Jaki Jože, Ragovska ulica 37, Novo mesto, zaključno spričevalo Srednje šole pedagoške in tehniško naravoslovne usmeritve
Novo mesto, izdano leta 1988. s-59155

Forjan Drago, Melinci 74, Beltinci, vozniško dovoljenje,št. 25198. p-59049

Hainz Tamara, Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1996. s-59076

Ferk Peter, Pohorska 27, Vuzenica, vozniško dovoljenje, št. 8881. p-59057
Fideršek Boris, Knifičeva 9, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3052.
m-1486

Franko Jana, Dolenčice 2, Poljane, vozovnico. g-59103
Fras Franc, Gočova 12, Sveta Trojica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5591. m-1439

Harb Aleš, Cesta proletarskih brigad 65,
Maribor, indeks Fakultete za strojništvo, št.
93393460. m-1443

Jakolič Branimir, Zikova ulica 8, Kamnik, zavarovalno polico, št. 0389759.
s-59200
Jakopovič Darja, Štarvhovih 39, Maribor, indeks, št. 81358999 Ekonomske fakultete. m-1496
Jančar Ana, Ob gozdu 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 8228. p-59034

Hare Branko, Šentilj 49/c, Šentilj, vozniško dovoljenje, kat. BEGHC, št. 4466.
m-1530

Jelen Bernarda, Janževa gora 22, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5523. m-1511

Fuš Duro, Duga 16, Kotoriba, delovno
knjižico. m-1554

Hatić Husein, Tržačka platnica, Cazin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1978 v Ljubljani. s-59195

Jeras Anton, Cirkuše v Tuhinju 8/A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 9618. s-59160

Galić Miroslav, Travniška ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1994. s-59118

Hauptman Anton, Zg. Jablanica 6,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat.ABCFGH, št. 3855. s-59110

Galič Ana, Kladežna ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481383, št. reg. 157677. s-59001

Hodžič Senad, Razlagova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76017.
m-1456

Gavrilovič Goran, Bertoki, Ob spomeniku 14, Koper, vozniško dovoljenje, št.
28483. g-59054

Holc Dušan, Sp. Ročica 32, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9378.
m-1434

Gašparič Jože, Trnovski vrh 18, Trnovska vas, diplomo srednje elektrotehnične in
računalniške usmeritve, letnik 1986. m-1531

Holcman Zofija, Štantetova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61294.
m-1528

Gjerkeš Leon, Jurčičeva 7, Lenart, diplomo, izdana leta 1988. m-1477

Horvat Jožef, Petrovičeva 3 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
23814. m-1521

Fujan Marjan, Kajuhova 1, Lucija, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 7927.
g-59113

Glob Gordana, Zlatoličje 123, Starše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104414. m-1571
Godec Gorazd, Kozinova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 99588.
m-1487
Goričan Vesna, Gradnikova 101, Radovljica, spričevalo 8. razreda OŠ Antona Tomaža Linharta, šolsko leto 1990/91. g-59175

Horvat Marijan, Holcerjeva 8, Miklavž,
zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru,
letnik 1979. m-1541
Hren Tanja, Cesta pod Slivnico 23, Cerknica, spričevalo 4. letnika SŠOF . g-59104
Hribar Alenka, Ihanska cesta 2, Domžale, delovno knjižico. s-59111

Jug Srečko, Zemljičeva ul. 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 81728.
m-1480
Jurada Marija, Semedela 54, Koper, zaključno spričevalo ŠCKS Koper, izdano leta 1966. g-59137
Jurančič Branko, Presoje 8, Koper, vozniško dovoljenje. g-59172
Jurkovič Luka, Albrehtova ulica 22,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 929845, št. reg. 184545. s-59047
Kajtna Bratomil, Arja vas 46/B, Petrovče, vozniško dovoljenje. p-59060
Kalan Polona, Ulica Iga Grudna 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612086, št. reg. 137794. s-59015
Kalšek Janez, Ulica II prekomorske brigade, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39718. p-59230
Kastelic Stojan, Devinska 4 a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
VII.Gimnazija Vič v Ljubljani leta 1968 na
ime Petrov Stojan. s-59038
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Kaukler Marjanca, Stegenškova 3, Pekre, indeks, št. 81264021 EPF v Mariboru.
m-1497

Krafogel Stanislav, Ložarjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544688, št. reg. 103991. s-59159

Keršmar Suzana, Ciril, Metodova 259,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano na ime Vogrinec Suzana.
p-59042

Krajnc Jožef, Ptujska 59, Rače, delovno
knjižico. m-1508

Luznar Vera, Planinska 1, Bled, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole, šolsko leto
1968/71, izdani na ime Komac Vera.
g-59063

Kne Irena, Sorška 22, Kranj, vozovnico,
izdal Alpetour Škofja Loka. g-59101
Kobale Darko, Wattova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100938.
m-1519
Kohont Andrej, Borova vas 28, Maribor,
spričevalo 4. letnika I gimnazije v Mariboru, šolsko leto 95/96. m-1464
Kolarič Radica, Nova ul. 19 a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46840. m-1501
Kolačko Zinka, Kajuhova 6, Poljčane,
spričevalo OŠ Poljčane, letnik 1977.
m-1454
Kolman Peter, Dvorska vas 29/A, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o končani
OŠ, šolsko leto 1980/81. g-59062
Koncut Jani, Plave, Vojkova ulica 31/b,
Anhovo, potrdilo o znanju CPP. p-59031
Konstantinovič Tadej, Kardeljeva c. 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108936. m-1549
Končan Maks, Sveti Duh 162, Škofja
Loka, letno vozovnico. g-59051
Korošec Ana, Okoslavci 74, Videm ob
Ščavnici, delovno knjižico. p-59075
Kos Radivoj, Kidričeva 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 200717.
p-59006
Kostanjevec Milena, Bezena 12, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2459.
m-1498
Kostanjevec Teja, Dogoška 65, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71510.
m-1490
Kotnik Sonja, Koroška ul. 12, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9705. g-59167
Kotnik Vid, Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št.12953. g-59045
Kotorri Haxhi, Morova 6 A, Izola, delovno knjižico. p-59046
Kovač Goran, Alešovčeva ulica 36, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1994, na
ime Kovač Gorazd. s-59213

Kranjc Slavko, Robičeva 44, Limbuš, delovno knjižico. m-1436

Lušina Irena, Sečovlje 55, Sečovlje, vozniško dovoljenje, št. 2431. g-59228

Kravanja Miran, Ob gozdu 16, Maribor,
certifikat za šoferje, ki prevažajo nevarne
snovi, št. 002191. m-1462

Majdič Tomaž, Petelinkarjeva 1, Kisovec, letno vozovnico, šolsko leto 96/97, št.
vozovnice TO-42. p-59048

Krašovec Branko, Pot na Fužine 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689471, št. reg. 60017. s-59018

Majer Aljaž, Šentilj 32/a, Šentilj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11210. m-1457

Krištof Tomaž, Beograjska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108472.
m-1514
Kričej Mateja, Koleševa ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
625529, št. reg. 22120. s-59127
Krneta Branko, Wilsonova 25, Maribor,
zaključno spričevalo IKŠ pri TAM Maribor,
letnik 1981. m-1461
Kruljac Katarina, Vrhovčeva ulica 10,
Novo mesto, indeks, št. 81438725 EPF Maribor. s-59178
Kugl Stanislav, Radizel 104, Orehova
vas, delovno knjižico. m-1438
Kukovič Jana, Zg. Duplek 4 a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
94654. m-1562
Kure Ljubica, S. Severja 7, Maribor, spričevalo OŠ Tabor I, letnik 1996. m-1543
Langus Maruša, Titova 4 a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št 22601/17222/96-4.
g-59053
Le Marechal Jan, Kardeljeva 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90652. m-1427
Lekar Branko, Dragonja 41, Sečovlje,
diplomo Gostinske šole. g-59098
Lesjak Marjan, Marxova 23, Piran, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
19800. p-59005
Levstek Boris, Ulica Vide Pregarčeve 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051112, št. reg. 114702. s-59129
Lešnik Darko, Laznica 52 a, Limbuš, zaključno spričevalo SKŠ Maribor, letnik
1974. m-1548
Lilek Damjan, Pod Gabri 19, Celje, indeks Srednje tehnične šole Maršala Tita Celje. g-59041
Lončarič Aleksander, Kraigherjeva 3, Lenart, zavarovalno polico, št. 0354095. m-1507

Maloča Ivan, Savlje 66, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6721. s-59074
Manfreda Andrej, Nasipna 106, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
102950. m-1553
Marn Dušan, J. Gabrovška 19, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0374398. g-59226
Marn Tina, Ul. bratov Učakar 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
139449, št. reg. 184066. s-59207
Marolt Anton, Dverska vas 29, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat.BFGH, št. 6667. g-59149
Marolt Gregor, Omahnova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.S 133812. s-59168
Marolt Maja, Srednje Gameljne 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37227,
izdal LPP. s-59031
Martinčič Janez, Dolenja vas 72, Cerknica, zavarovalno polico, št. 320225.
g-59085
Marčetić Dušan, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
00101012750, izdala Zavarovalnica Slovenica d.d. s-59022
Marčič Ratimir, Greenwiška 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64624. m-1444
Matjašič Rosanda, Slivnica 50, Orehova
vas, diplomo Srednje ekonomske šole, letnik 1987. m-1537
Mavšar Milan, Remškarjeva cesta 32,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 769764, št. reg. 71257.
s-59090
Maček Helena, Lampreče 14, Črna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9818.
g-59057
Mežnarič Matilda, Robova 11, Celje, zavarovalno polico, št. 0617826. g-59100

Lorbek Robert, Proleh 5, Sveta Ana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8382. m-1440

Mehle Stanka, Vel. Račna 20 a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8620.
s-59142

Košak Milena, Boštanj 55, Boštanj, zavarovalno polico, št. 86538. g-59096

Lovrenčič Radovan, Kreplje 25, Dutovlje, spričevalo Poklicne kovinarsko prometne šole Koper. g-59146

Mendizovski Sandra, Ul. Prekomorskih
bridag 10, Postojna, vozniško dovoljenje,kat. BGH, št. 13506. p-59077

Kočevar Andreja, Abramova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 89143, št. reg. 160333. s-59016

Luganič Nina, Levstikova 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Železničarske
šole v Mariboru, letnik 1994. m-1544

Merhar Bojan, Šeparjeva pot 12, Škofljica, zaključno spričevalo šole za poklicne
voznika na Ježici. s-59140

Kovačič Franc, Ruška c. 87, Maribor,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto
1983/84. m-1446
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Mezeg Jana, Ljubljanska cesta 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10075. s-59198

Nardin Ema, Obrtniška ul. 13 B, Domžale, delovno knjižico. g-59173

Pestiček Lada, Vrtnarska 15, Slovenska
Bistrica, diplomo Srednje družb. admin. dejavnosti, letnik 1988/89. m-1489

Mihelič Miša, Bereča vas 18, Suhor, vozniško dovoljenje, št. 4555, izdala UE Metlika. g-59152
Miheu Jožef, Vinička vas 25, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6608.
m-1550
Miklavčič Aleksander, Slamnikarska 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29327, izdala UE Domžale. s-59119
Miklič Ivan, Mahovnik 80, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1627.
p-59007
Milič Soršak Milena, Cesta zmage 92,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24443. m-1430
Milovanovič Ivan, Prvomajska 30, Maribor, delovno knjižico. m-1555
Mirjana Peter, Novo naselje 11, Ruše,
zaključno spričevalo IKš, letnik 1979.
m-1506
Mitrovič Stojan, Knezova ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0377623.
s-59012
Mišura Marjan, Šegova 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Novo mesto. g-59176

Navodnik Štefanija, Ob suhi 7, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6793. p-59082
Nečemer Dragica, Mlinska pot 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
22219, št. reg. 118603. s-59154
Nikl Marinka, Zg. Ščavnica 1, Sveta Ana,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, letnik 1987. m-1545
Nikolič Miloš, Pečinska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1014268, št. reg. 122376. g-59203
Njakaš Jože, Dobrovnik 147, Dobrovnik, zaključno spričevalo ŠCBP, letnik 1979.
p-59050
Nosan Nikola, Gerbičeva ulica 49, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0272653.
s-59003
Nose Alojzija, Prijateljeva ul. 4, Trebnje, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdana leta 1979, na ime
Kek Alojzija. s-59196
Ogrinc Bojan, Antoličičeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48922.
m-1470
Okoren Janko, Krnica 24, Črni Kal, vozniško dovoljenje, št. 22076. g-59169

Pestiček Lada, Vrtnarska 15, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo Srednje družboslovno administrativne šole, šolsko leto
1988/89. m-1488
Pezdir Barbara, Pod gradom 28, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11068. s-59071
Pezdir Barbara, Pod gradom 28, Lukovica, indeks Botehniške fakultete v Ljubljani.
s-59072
Pečovnik Rihard, Pod vinogradi 31, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.17492. m-1505
Pintarič Mojca, Ruplova 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76949.
m-1442
Pipan Gorazd, C. na Dobravo 27, Sevnica, indeks PF v Mariboru, št. 71071795.
m-1576
Pirc Alenka, Gerbičeva ulica 49 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157809. s-59125
Pirc Peter, Nasovče 11, Komenda, delovno knjižico. s-59190
Pirc Tomaž, Zg. Mladetiče 13/a, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8235.
p-59028

Mlakar Damjana, Narpel 40, Krško, diplomo Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdana leta 1990. s-59014

Opštetar Sanja, Bohoričeva 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico. izdal LPP.
s-59027

Mohorič Ermin, Borštnikova 79, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
59068. m-1522

Otorepec Marija, Zadobrova 68, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 39554.
p-59055

Plevel Janez, Tunjice 33, Kamnik, zavarovalno polico, št. 0286546. g-59153

Mostar Zdenka, Koleševa ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
172520, S 969557, izdala UE Ljubljana.
s-59025

Ovčar Anton, Dečkova 2, Celje, spričevalo. p-59037

Požar Tanja, Kopriva 2 B, Dutovlje, delovno knjižico, št. 1056755, ser. št. 0192359.
p-59047

Movern Vesna, Perkova 15, Kamnik,
spričevalo Usnjarsko galanterijske poklicne
šole, šolsko leto 73/74 in 74/75, na ime
Kendič Vesna. g-59219
Močnik Branko, Veliki Boč 35, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGDECH, št.
5154. m-1432
Mrčinko Alenka, Zakl 30 a, Podlehnik,
zaključno spričevalo Frizerske šole, letnik
1996. m-1546
Murko Sergej, Engelsova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
85023. m--1478
Muršak Zmagoslav, Trg Dušana Kvedra
9, Maribor, delovno knjižico. m-1479
Musić Ibrahim, Ob gozdu 18, Maribor,
letno ribiško karto za leto 1996. m-1471
Nachbar Jadranka, Ravne, delovno knjižico, št. 11319. p-59036
Naranda Josip, Brače Radiča 88, Donji
Kraljevac, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in
diplomo IKŠ Maribor, šolsko leto 1970/73.
m-1534

Oštir Majda, Poljče 39, Begunje na Gorenjskem, indeks Visoke upravne šole v
Ljubljani. g-59231
Pajk Ferdinand, Male Češnjice 15, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGHF,
št. 11794. s-59087
Pajmon Karmen, Erjavčeva 43, Celje, zavarovalno polico, št. AO 0363041. g-59077
Palčič Franc, Brezovica 7, Gračišče, delovno knjižico. g--59171
Pavlič Helena, Glavni trg 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22042, izdala UE Novo mesto. g-59233
Pegam Matjaž, Črnc 54, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10868, izdala UE Brežice. p-59045
Peklar Jožica, Zg. Gradišče 33, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
851. m-1551
Perkovič Milan, Cerkvenjak 15/a, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7554. m-1561
Peršuh Polona, Bolgarska 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 103057.
m-1445

Pirš Jože, Vinarska 6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.9277. g-59056

Podgorelec Emil, Plečnikova ul. 15, Maribor, spričevalo Tehniške srednje šole, letnik 1963. m-1578
Podgorelec Emil, Plečnikova 15, Maribor, diplomo IKš v Mariboru, letnik 1952.
m-1577
Podlinšek Blaž, Nove trate 46, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6433.
p-59054
Podobnik Mihael, Čeplez 12, Cerkno,
spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1993. s-59011
Podobnik Tomaž, Šišenska cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
130157, S 815234, izdala UE Ljubljana.
s-59024
Polanec Ivan, Gosposvetska 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27307. m-1455
Polanič Andrej, Dalmatinska ul. 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82820. m-1475
Povše Vida, Maistrova 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 809. s-59218
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Prašnikar Zdenko, Cesta Tončke čeč 37,
Trbovlje, delovno knjižico. s-59242

št.173793, S 894706, izdala UE Ljubljana.
s-59194

Šafarič Aleksandra, Valvazorjeva 54,
Celje, listino. g-59114

Prelog Metka, Pirnatova ul. 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26986.
m-1542

Sajko Rozalija, Antoličičeva 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5173. m-1426

Šajn Jožica, Vodnikova 42, Ilirska Bistrica, spričevalo. g-59164

Puhič Danijel, Vršnik 6, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9784. m-1566

Selič Hotimi, Trnovski pristan 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169400, št. reg. 91363. g-59064

Puhšič Katarina, Destrnik 2, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36400.
g-59123

Sever Agica, Cvetna 28, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 10587. p-59076

Radovanovič Velibor, Javornik 48, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. 12457. g-59033
Rajšp Dragica, Dol. Počehova 16, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 81825. m-1428
Rajšp Terezija, Lormanje 10, Lenart, indeks Tekstilne srednje šole v Mariboru.
m-1535
Rak Zdravko, Laporje 80, Laporje, zaključno spričevalo Gostinske šole v Mariboru, letnik 1982. m-1552
Rakar Janez, Žalna 2, Grosuplje, diplomo Litostrojske šole. s-59116
Ramič Esad, Obrtniška 1, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 24756. p-59032
Ramovš Barbara, Cesta 1. maja 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805488, št. reg. 3240, izdala UE Kranj.
g-59034
Rebernak Ksenija, Devina 14/a, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika II gimnazije Maribor, izdano leta 1995. m-1570
Ričko Andreja, Staneta Severja 22, Maribor, delovno knjižico. m-1465
Robič Angela, Zrkovska 44, Maribor,
spričevalo OŠ Tone Čufar, letnik 1964-65.
m-1524
Roj Marija, Črnkovih 1, Ruše, diplomo
Srednje kemijske šole, letnik 1985. m-1476
Rokavec Marjan, Morje 129/a, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75606.
m-1559
Roland Ivona, Frankolovska 7, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Angel Besednjak,
šolsko leto 1994/95. m-1463
Romih Robert, Novi log 7B, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo, šolsko leto 1994/95. g-59067
Rozman Merjasec Janja, Velike Lašče
37, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 389103, št. reg. 172992. s-59181
Rozman Tomaž, Družinska vas 109,
Šmarješke toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole, izdano leta
1983. g-59112
Ročak Vesna, Brilejeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, št. S 1009808, št.
reg. 193908. s-59040
Rupar Andrej, Ledarska ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Skaza Suzana, Ljubljanska 88 b, Maribor, spričevalo 1. letnika I gimnazije v Mariboru, letnik 1996. m-1575
Skok Dejan, Rožnja 69, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 98511. m-1482
Skrober Željko, Partizanska 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99548. m-1483
Slapšak Boris, Vrh pri Boštanju 78, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10851. p-59068
Sodec Bojana, Endlicherjeva 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 387738. m-1518
Sodec Bojana, Endlicherjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71921.
m-1517
Sodec Dušan, Endlicherjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97025.
m-1502
Sojer Filip, Ghegova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1571.
m-1452
Stadler Samo, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico. s-59128
Stibilj Žarko, Ustje 69, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
784410. s-59202
Stržinar Cilka, Koritno 36, Bled, vozovnico, št. 522268, izdano na ime Stržinar Saša. g-59097
Strajn Andrej, Rogatec 196, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9427.
p-59191
Strelec Jožef, Vareja 10, Leskovec, ADR
certifikat o strokovni usposobljenosti motornih vozil za prevoz nevarnih snovi, št.
08457. m-1574
Stres Marinka, Malnih 7, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 443794. p-59051
Strle Simona, Frankopanska ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296148, št. reg. 54943. s-59005
Stručič Leon, Fornače 5, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 11545, izdala UE
Piran. g-59048
Stupar Darja, Brodarjev trg 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846935, št. reg. 176590. s-59007
Šabec Simona, Brest 62, Ig, spričevalo I., II. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992.
s-59216

Šavs Janez-Jani, Cesta na Loko 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.184350, S 146053, izdala UE Ljubljana.
s-59037
Šenveter Miroslav, Šentilj 117 d, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.8944.
m-1437
Šešerko Primož, Cesta Kozjanskega
odreda 10, Šentjur, indeks Fakultete rač.
ininf., št. 93390113. m-1509
Šilak Marija, Poljska c. 18, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100039. m-59188
Šišič Amir, Koroška c. 32, Maribor, zaključno spričevalo Lesarskega šolskega centra, št. 175/81 v Limbušu. m-1564
Škrjanc Vinko Janez, Polje Cesta XXXII
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. S 887967, št. reg. 88743. s-59236
Šloser Dušanka, Rožna dolina c XI 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole, izdano leta 1995.
s-59035
Šobot Tatjana, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
spričevalo 8. razreda OŠ France Prešeren
Kranj. g-59150
Špacapan Joško, Ozeljan 116, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdalaUE Nova Gorica. p-59043
Šrok Kristina, Prepolje 40, Starše, zaključno spričevalo Šolskega centra za blagovni promet v Mariboru, letnik 1977.
m-1525
Štamfelj Lilijana, Vrh pri Ljubnu 21, Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Šmihel,
šolsko leto 1977/78. g-59212
Štandekar Rupert, Sp. Velka 14/a, Zgornja Velka, delovno knjižico. m-1449
Štefe Saša, Mlakarjeva 70 A, Mengeš,
vozniško dovoljenje, št. 21893. g-59084
Štembergar Danica, Kuteževo 17 a, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1981 na ime Uljan Danica.
s-59139
Štrajhar Ivan, Kapla 28, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 197308.
p-59008
Štrok Irena, Rogatec 178, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11037.
p-59085
Švajger Tomaž, Sp. Velka 35, Zgornja
Velka, delovno knjižico. m-1450
Tavčar Primož, Pot ilegalcev 7/A, Jesenice, preklic vozniškega dovolenja, objavljen v Ur. l. RS, št. 36/96. p-59009
Tašker Vesna, Trbovlje, delovno knjižico. s-59209
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Tekauc Golob Andreja, Splavarski prehod 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25510. m-1429

Vajda Janez, Turnerjeva 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Žiri, letnik 1979. m-1572

Zavernik Ana, Nova ul. 5, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 0361052.
m-1500

Teršek Marjan, Petrovičeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2915.
m-1493

Vajda Matjaž, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro rač. šole, šolsko leto 1993/94.
m-1515

Završnik Ražen Nuša, Ziherlova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 412172, št. reg. 165939. s-59039

Terček Danijel, Sp. Ročica 49, Laško,
listek za moško uro pri urarju Trglavčnik
Celje, št. 207. m-1435
Tomaževič Aleš, Aleševčeva ulica 32,
Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne
šole - Gimnazija Bežigrad, izdana leta 1988.
s-59217
Tomasovič Dušan, Zolajeva 12, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ v Mariboru.
m-1474
Tomše Ljubica, Šolska 7, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.11784. p-59004
Topolovec Tjaša, Veluščkova 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednjetekstilne šole, šolsko leto 1994/95.
m-1538
Tovornik Roman, Loke 12, Planina, spričevalo 1. in 2. letnika. p-59061
Trdin Metka, Istrska 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110170.
m-1563
Trenta Suzana, V Prelogih 9, Maribor,
diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru, letnik 1981. m-1516
Trilar Jure, Visoko 79/A, Visoko, vozovnico, št. 467326, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-59095
Trink Peter, Golo 45 A, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 632313, št. reg.
195085. s-59220
Triplat Matej, Sp. Razbor 21, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13836.
g-59170
Trobec Albin, Janina 7, Rogaška Slatina,
certifat ADR, št. 0039985. m-1565

Vatovec Damjana, Vojke Šmuc 3, Koper, vozniško dovoljenje. g-59227
Veber Drago, Partizanska 53, Oplotnica,
zavarovalno polico, št. 0034000. m-1510
Verbošt Boris, Apače 102, Apače, zaključno spričevalo IKš v Mariboru, letnik
1978. m-1504
Veronig Petra, Trboje 131, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne in obutvene šole v Kranju, izdano leta 1990.
s-59184

Zeljković Goran, Beblerjev trg 3, Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-59133
Zečevič Irma, Dane pri Sežani 88/B, Sežana, listino. g-59081
Zorec Darja, Bevkova ul. 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70281.
m-1526
Zorko Gašper, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483540, št. reg. 194749. s-59066

Vetrih Marija, Paka 37/A, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole v
Celju. g-59044

Zrim Alojz, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
46202, izdala UE Kranj. g-59162

Vidic Samo, Riklijeva 20, Bled, delovno
knjižico. g-59052

Zrim Alojz, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-59163

Vinkovič Biljana, Ul. svobode 13, Piran,
spričevalo OŠ Cirl Kosmaž, letnik 1986.
g-59046
Vizler Vinko, Jakčeva ulica 33, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske
šole v Brežicah. s-59204
Volf Igor, Vas 4 A, Vas, delovno knjižico, št. 139474. g-59068
Vovk Boštjan, Larisova 9, Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 25526. g-59223
Vovk Janez, Vodice 19, Gabrovka, zavarovalno polico, št. 0356659. g-59060
Vrbančič Franc, Prvenc 6 B, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
87540. g-59206
Vrtor Bojan, Petrova vas 17, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 7459,
izdala UE Črnomelj. p-59231

Zupančič Ignac, Ul. Marjana Kozine 43,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11110. g-59099
Zveidik Srečko, Selnica ob Muri 129,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
4922. m-1441
Žeks Peter, Osek 114, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2067. m-1469
Željko Mojca, Ul. Šantlovih 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75984.
m-1485
Žižek Igor, Puhova 9, Ljubljana, spričevalo OŠ Milana Šušteršiča v Ljubljani.
s-59199
Žižek Mojca, Sp. Dobrenje 7, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1838.
m-1467

Vuk Kristjan, Miren 250/A, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. p-59078

Žižek Valentina, Mlekarniška 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82997. m-1567

Tuljak Jelka, Ul. heroja Mašere in Spasiča 1, Maribor, delovno knjižico. m-1484

Vuk Robert, Kersnikova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 158314,
S 646859, izdala UE Ljubljana. s-

Žnidarič Janez, Spodnji Kamenščak 47,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3645. p-59041

Turk Andreja, Cesta talcev 10 a, Rače,
zaključno spričevalo 4. letnika Zdravstvene
srednje šole v Mariboru, letnik 1994. m-1547

Zalar Sonja, Gredice 9, Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5643.
s-59221

Žnidarič Ksenija, Ljubljanska 3/a, Maribor, spričevalo 1. letnika Gostinske šole,
šolsko leto 94/95. m-1472

Ulčakar Danijela, Podstran 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9835.
s-59010

Zalesnik Aleš, Prušnikova 42, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4489.
s-59017

Žvab Dejan, Obala 109, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8956, izdala
UE Piran. g-59049

Urgl Zoran, Cesta 14. divizije 43, Maribor, spričevalo OŠ Rače, šolsko leto
1982/83. m-1569

Zarič Olga, Kvedrova 3, Ljubljana, spričevalo od 1.-7. razreda OŠ Jože Moškrič v
Ljubljani. s-59126

Žvanut Miloš, Gradišče 17, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za prodajalce, izdano leta 1985. g-59151

Trstenjak Marijan, Gibina 49, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Ljutomer. p-59014
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