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Register političnih
organizacij

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-49001

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03863 z dne 21. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA TELON, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo elementov, orodij in naprav,
Ljubljana, Savska c. 3, sedež: Savska c. 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13023/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
začetka redne likvidacije, spremembo firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5516897
Firma: ISKRA TELON, d.o.o., podjet-

je  za proizvodnjo elementov, orodij in
naprav, Ljubljana, Savska c. 3 – v likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štemberger Jože, razrešen 18. 7. 1996
in likvidator ISKRA HOLDING, Ljubljana,
Stegne 21, imenovan 18. 7. 1996, zastopa
brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 18. 7. 1996 o za-
četku redne likvidacije.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/01533 Rg-30478

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01533 z dne 3. 1. 1996 pod št.
vložka 1/03162/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5538491

0001/2-6-S-D117/96-1 Ob-72

Stranka demokratske akcije Sloveni-
je,  Savlje  87/I,  Ljubljana,  s  skrajšanim
imenom stranke SDA Slovenije in kratico
imena stranke SDAS, je vpisana v register
političnih strank dne 20. 12. 1996 pod zap.
št. 37.

Firma: LJUPOL, podjetje za trgovino,
d.o.o., Šempeter 133, Šempeter

Skrajšana firma: LJUPOL, d.o.o., Šem-
peter 133, Šempeter

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Šempeter 133
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 15. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1533/94 z dne 4. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Žohar Ljuboslava, Šempeter 133, Šem-
peter.

Srg 94/02456 Rg-30481

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02456 z dne 18. 12. 1995 pod št.
vložka 1/04953/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  JOCKEY,  posredovanje  in
marketing, d.o.o., Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Zagrad 127
Osnovni kapital: 142.500 SIT
Sklep družbenika z dne 31. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2456/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Romih Marjan, Zagrad 127, Celje.

Srg 94/02517 Rg-30487

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02517 z dne 3. 1. 1996 pod št.
vložka 1/04422/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5655994
Firma: NEOPLANTA, trgovsko, pro-

izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Ce-
lje

Skrajšana firma: NEOPLANTA, d.o.o.,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Njegoševa 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2517/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zelenovič Vladimir, Celje, Njegoševa 2.

Srg 94/03027 Rg-30497

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03027 z dne 3. 1. 1996 pod št.
vložka 1/02896/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča podsubjekt vpisa s temi-
le podatki:

Matična št.: 5716632
Firma: BIOVIR, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Velenje, Konovska 38
Skrajšana firma: BIOVIR, d.o.o., Vele-

nje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenje, Konovska 38
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 6 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3027/94 z dne 18. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Fidej Andrej, Konovska 38, Velenje.

Srg 94/03006 Rg-33050

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03006 z dne 29. 1. 1996 pod št.
vložka 1/02247/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  BELMAR,  proizvodnja,  turi-
zem in trgovina, d.o.o., Puncerjeva 7, Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Puncerjeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 7. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3006/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Belej Marjan, Celje, Puncerjeva 7.

Srg 94/02720 Rg-33548

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02720 z dne 12. 2. 1996 pod št.
vložka 1/01874/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5383447
Firma: PIRANHA, podjetje za inženi-

ring, trgovino, proizvodnjo in mednarod-
no kooperacijo, d.o.o., Rogaška Slatina,
Izletniška 1

Skrajšana firma: PIRANHA, d.o.o., Iz-
letniška 1, Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogaška Slatina, Izletniška 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2720/94 z dne 15. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kojterer Milan, Izletniška 1, Rogaška
Slatina.

Srg 94/01564 Rg-34853

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01564 z dne 22. 12. 1995 pod št.
vložka 1/03886/00 izbrisalo iz sodnega re-
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gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika
posameznika s temile podatki:

Firma: P.S., d.o.o., podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, Varpolje 64,
Rečica ob Savinji

Skrajšana firma: P.S., d.o.o., Rečica ob
Savinji

Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: Rečica ob Savinji, Varpolje 64
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Srg 744/96 Rg-14

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba S ELEKTRONIC, storitve in
trgovina, d.o.o., Tabor, Tabor 32, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Ribič Srečko, Tabor 32, Tabor, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 13. 11.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 5. 12. 1996

LJUBLJANA

Srg 7386/94 Rg-1

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

IMPULSES, popravilo in montaža ele-
ktrotehničnih naprav, svetovanje, propa-
ganda, zastopanje, organizacija seminar-
jev, prodaja tehničnega in netehničnega
blaga, d.o.o., Sketova 1, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/03536/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miodrag in Tatjana
Šrol-Mitrović, Sketova 1, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Miodraga in Tatjano Mitrović, Ljubljana,
Sketova 1.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 2. 1995

Srg 08327/94 Rg-2

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

Družba ECOENERGO, podjetje za ter-
moenergetsko, procesnotehniško in eko-
loško svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Res-
ljeva 44, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Igor Štubelj, Dolenjska
c. 34, Ljubljana in Maja Štrubelj, Resljeva
44, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Štubelj Igorja in Štubelj Majo, vsak prevza-
me polovico deleža.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 3. 1995

Srg 9344/94 Rg-3

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

Družba SAD – STROJNA AVTOMA-
TIKA DIGITAL, d.o.o., Štularjeva 12,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ahtik Dragan, Kuna-
verjeva 3, Ljubljana in Simić Aleksander,
Lepodvorska 23, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v ce-
loti na ustanovitelja Ahtik Dragana in Simić
Aleksandra v skladu z njunima deležema.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1995

Srg 09996/94 Rg-4

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

Družba MIT LINE, proizvodnja, trgo-
vina, komercialno zastopstvo, marketing,
gostinstvo, posredništvo, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska c. 52, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Oblak, Pod bresti
25, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Oblak Igorja, Pod bresti 25, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 3. 1995

Srg 19556/94 Rg-5

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

RUTON, d.o.o., podjetje za trgovino,
montažo in obrtniške storitve, Tomšičeva
21, Kočevje, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudi Vrhovšek, Tomšiče-
va 21, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 3. 1996

Srg 01528/95 Rg-6

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

Družba MODITO, podjetje za pro-
izvodnjo, računovodstvo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Kot 8, Ig pri Ljubljani, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Modic, Kot 8, Ig
pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom
124.085 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 7. 1996

Srg 01587/95 Rg-7

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

Družba ŠTAROVC, gradbeništvo, in-
ženiring in trgovina, d.o.o., Krpanova 6,
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Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  Anton  Sluga,  Krpano-
va  6,  Vrhnika,  z  ustanovitvenim  kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

Srg 01588/95 Rg-8

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

Družba  TAŠA,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 308/a, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zofija Fon, Vodnikova
308/a, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
110.838 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

Srg 01674/95 Rg-9

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

Družba PAIN CLUB, protibolečinska
obravnava s fizikalnimi metodami, d.o.o.,
Ljubljana,  Plešičeva  ul.  41,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Branka Matoič, iz
Ljubljane, Plešičeva 41, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 7. 1996

Srg 3665/96 Rg-10

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

Družba TROMOSTOVJE, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, marketing, gostinstvo
in zunanjo trgovino, Videm 34/a, Dol pri
Ljubljani, reg. št. vl. 1/22000/00, preneha
po sklepu skupščine z dne 17. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pirš Ivan, Videm 34/a, Dol
pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom
4,378.670 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 12. 1996

Srg 4501/96 Rg-11

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

CESTNO   PODJETJE   GRADNJE,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/16225/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu delav-
skega sveta ustanoviteljev z dne 25. 9. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Cestno podjetje Ljublja-
na, p.o., Stolpniška 10, z ustanovitvenim
kapitalom 56,097.274,90 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 12. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 148/95 Rg-12

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 148/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2358-00 vpiše izbris družbe CI-
MERMAN, podjetje za brušenje mate-
rialov, d.o.o., s sedežem Ravne na Koroš-

kem, Dobja vas 190,  zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Cimerman
Božo ml. iz Slovenj Gradca, Maistrova 3.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 18. 12. 1996

Srg 174/96 Rg-13

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 174/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1606-00 vpiše izbris družbe Turi-
stični servis ČUK, s sedežem v Slovenj
Gradcu, Turiška vas, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti izbrisane družbe prevzame Ferarič
Matjaž  iz  Raven  na  Koroškem,  Preški
vrh 22.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 18. 12. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-16/96-02 Ob-55

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 24. 12. 1996, pod zap. št.
227, z nazivom pravila sindikata Visoke šo-
le za zdravstvo, ki ga je zahtevala pooblaš-
čena oseba sindikata, z imenom: Sindikat
Visoke šole za zdravstvo in sedežem: Po-
ljanska cesta 26a, Ljubljana.

št. 028-16/96-02 Ob-56

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skup-
ne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov, dne 24. 12. 1996, pod
zap. št. 228, z nazivom pravila sindikata
zavoda SVIZ – Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo, ki ga je zahtevala pooblaš-
čena oseba sindikata, z imenom: Sindikat
SVIZ – Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo in sedežem: Gosposka 18,
Ljubljana.

Št. 141-10-0025/96-0800/11 Ob-57

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje
te odločbe, hrani statut z nazivom pravil-
nik sindikata Neodvisnost konference no-
vih sindikatov Slovenije, podjetja Certus,
ki so ga sprejeli člani na ustanovnem zboru
dne 17. 11. 1996 z imenom sindikata, sin-
dikat Neodvisnost – konferenca novih
sindikatov  Slovenije  podjetja  Certus
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in  sedežem  v  Mariboru,  Linhartova
ul.  22.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0025, z dne 23. 12. 1996.

Št. 026-015/96 Ob-58

1. Pravila sindikata z imenom: SKEI –
konferenca podružnic Ž.J. – S. Ž. podruž-
nica Energetika, d.o.o., s sedežem na Je-
senicah, Cesta Železarjev 8, ki so bila spre-
jeta na članskem sestanku sindikata dne 10.
12. 1996, se vzamejo v hrambo pri Upravni
enoti Jesenice.

2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 65.

Št. 028-14/93-3 Ob-124

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov dne 23. 12. 1996, pod
zap. št. 40, z nazivom pravila sindikata
TOM Oprema d.o.o., Mirna, ki jo je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata z ime-
nom: Sindikat Tekstilne in usnjar-
sko-predelovalne industrije Slovenije,
sindikat TOM oprema tovarna avtomo-
bilske in pohištvene opreme, d.o.o., Mir-
na in sedežem: Mirna, Cesta III. bataljo-
na VDV 41.

Št. 028-14/93-3 Ob-125

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 23. 12.
1996, pod zap. št. 41, z nazivom pravila
sindikata TOM Konfekcija, d.o.o., Mirna,
ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindi-
kata z imenom: Sindikat Tekstilne in us-
njarsko-predelovalne industrije Sloveni-
je, sindikat TOM konfekcija  tovarna tek-
stilno-konfekcijske opreme, d.o.o., Mirna
in sedežem: Mirna, Cesta III. bataljona
VDV 41.

Št. 028-14/93-3 Ob-126

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 23. 12.
1996, pod zap. št. 42, z nazivom pravila
sindikata TOM Tapetništvo, d.o.o., Mirna,
ki  jo je zahtevala pooblaščena oseba sindi-
kata z imenom: Sindikat lesarstva Slove-
nije, sindikat TOM tapetništvo tovarna
oblazinjenega pohištva, d.o.o., Mirna in
sedežem:  Mirna,  Cesta  III.  bataljona
VDV 41.

Št. 02801-174/96 Ob-127

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 17. 12.
1996 pod zap. št. 174, z nazivom: pravila
organizacije sindikata sodišča Celje, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Organizacija sindikata sodišča
Celje, in sedežem: Celje, Prešernova ulica
št. 22.

Št. 02801-173/96 Ob-128

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 11. 12.
1996 pod zap. št. 173, z nazivom: statut
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Sindikat novi-
narjev v NT&RC, d.o.o., Celje, in sede-
žem: Celje, Prešernova 19.

Št. 02801-172/96 Ob-129

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 12. 1996
pod zap. št. 172, z nazivom: pravilnik sindi-
kata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Neodvisnost – KNSS;
sindikat EMO orodja in naprave, d.o.o.,
in sedežem: Celje, Bežigrajska c. 10.

Št. 02801-171/96 Ob-130

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 12. 1996
pod zap. št. 171, z nazivom: pravilnik sindi-
kata, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Neodvisnost – KNSS,
sindikat Libela Maxima, d.o.o., Celje, in
sedežem: Celje, Opekarniška ul. št. 2.

Št. 02801-170/96 Ob-131

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 2. 12.
1996 pod zap. št. 170, z nazivom: pravilnik
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Neodvisnost –
KNSS, sindikat Libela orodja, d.o.o., Ce-
lje, in sedežem: Celje, Opekarniška ul.
št. 2.

Št. 02801-169/96 Ob-132

Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 2. 12.
1996 pod zap. št. 169, z nazivom: pravilnik
sindikata, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Neodvisnost –
KNSS, sindikat Libela standard, d.o.o.,
Celje, in sedežem: Celje, Opekarniška ul.
št. 2.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 217/95 R-154

Jankovič Mihael po poklicu upokojenec
iz Šipka 5, p. Dragatuš je dne 9. 10. 1995
umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine ima pravico neznanokje bi-
vajoča zapustnikova hčerka Brnardić Slavi-
ca, roj. 8. 3. 1956.

Ker sodišču ni znano njegovo prebiva-
lišče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.

Dediču je postavljen za skrbnika Papež
Marjeta, socialna delavka pri Centru za so-
cialno delo Črnomelj.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju

dne 29. 11. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 86/96 S-13

To sodišče je s sklepom opr. št. St 86/96
z dne 6. 1. 1997 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Institut za kakovost in
metrologijo p.o., Ljubljana, Tržaška c. 2,
ter hkrati odločilo, da se ta postopek takoj
zaključi in da se dolžnik po pravnomočnosti
sklepa o zaključku postopka izbriše iz sod-
nega registra.

Morebitni upniki se zoper navedeni sk-
lep lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 1. 1997

St 1/94 S-14

Stečajni postopek, začet nad stečajnim
dolžnikom TAC d.o.o. Vrtojba, ul. 9. sep-
tembra 145, se zaključi, ker premoženje
stečajnega dolžnika ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem li-
stu RS.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 6. 1. 1997

St 15/94-244 S-15

Stečajni senat vabi vse upnike stečajne-
ga dolžnika Gidor p.o. Gorenja vas v ste-
čaju na narok za obravnavo osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
28. 2. 1997 ob 9. uri na tem sodišču, soba
št. 113/I.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur tega sodišča
v stačajni pisarni, soba št. 1/pritličje.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 7. 1. 1997

St 9/95-45 S-16

To sodišče je s sklepom št. St 9/95 z dne
8. 1. 1997 na podlagi 1. odstavka 99. člena
ZPPSL začelo stečajni postopek nad podjet-
jem Meggi tours, Gostinstvo in turizem
d.o.o. Škofja Loka, Kapucinski trg 7,
Škofja Loka in z istim sklepom stečajni
postopek tudi zaključilo.

Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem li-
stu RS.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 1. 1997

St 9/96 S-17

To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/96 z
dne 8. 1. 1997 začelo postopek prisilne porav-
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nave nad dolžnikom GINS, Podjetje za eko-
nomske, finančne in knjigovodske storitve
d.o.o., Libeliška gora 45, Libeliče, ter odre-
dilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

– Mentis d.o.o., Meža 127, Dravograd,
– Koroške pekarne d.d., Koroška c. 2,

Dravograd,
– I.M.I. d.o.o., Mariborska c. 11, Dravo-

grad,
– Rudnik Mežica-Finance d.o.o., Polena

6, Mežica,
– Stane Renata, Trg svobode 5, Mežica,

kot delavski zaupnik.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi odvetnik Miran Ocepek, dipl. iur.,
Francetova 7, Slovenj Gradec.

IV. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja okolica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
oklica. Upnike se opozorja, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatev drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.

V. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 1. 1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 8. 1. 1997

St 8/95-449 S-18

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Pomurka,  Mesna  industrija  d.o.o.
Murska Sobota, Panonska 11, bo tretji na-
rok za preizkus upniških terjatev v ponede-
ljek dne 3. 3. 1997.

Narok bo pri tem sodišču v sobi št. 12 z
začetkom ob 12. uri.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 6. 1. 1997

St 13/94-18 S-19

Z dnem 7. 1. 1997 se začne stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom “Objekt”
Podjetje za trgovino, transport in stori-
tve d.o.o. Trate 23.

Stečajni postopek se iz razloga I. odstav-
ka 99. člena ZPPSL z istim dnem zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljeni del pa se izroči Občini G. Radgo-
na, na območju katere je dolžnikov sedež,
brez prevzema obveznosti.

Zoper sklep o začetku in zaključku stečaj-
nega postopka se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 1. 1997

St. 91/96 S-20

To sodišče je s sklepom St 91/96 dne
9. 1. 1997 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Trgo Prom d.o.o., Ljubljana, Fa-
bianijeva 15.

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

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 4. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 1. 1997

St 3/95 S-21

To sodišče je s sklepom oprav. št. St
3/95, z dne 8. 1. 1997 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom – TFV, Podjetje
za tehnično – fizično varovanje d.o.o.,
Rajšpova 13, Ptuj – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 8. 1. 1997

St 28/91 S-22

To sodišče v Mariboru razpisuje II. na-
rok za preizkus upniških terjatev v stečajni
zadevi Galcomerce Podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, dne 17. 2. 1997 ob 12. uri, soba 330
tukajšnjega sodišča.

St 23/96 S-23

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Vod-
nogospodarsko podjetje Hidroing, d.o.o.,
Maribor – v stečaju, dne 10. 3. 1997 ob 10.
uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 1. 1997

St 8/96 S-24

To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/96 z
dne 10. 1. 1997, začelo postopek prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom Tovar-
na volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o.,
Breg 8, Majšperk – v stečaju, ter odredilo
imenovanje upniškega odbora v sestavi:

– Nova KBM, d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,

– Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Ma-
ribor,

– Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana,

– Branka Kores, Majšperk 56, kot pred-
stavnica delavcev.

Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
bo opravljal stečajni upravitelj dr. Drago
Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g, Zreče.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 1. 1997.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 1. 1997

St 38/96 S-25

I. narok za preizkus upniških terjatev v
stečajni zadevi PIK Exclusive, d.o.o., Ma-

ribor, Kraljeviča Marka 5, Maribor z dne
24. 2. 1997 ob 10. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča se prekliče in se preloži na 5. 3.
1997 ob 10. uri soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 1. 1997

St 106/93 S-26

To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom Oprema, p.o., Celje, Bab-
no 3 tretji narok za preizkus terjatev, ki bo v
torek 4. marca 1997 ob 10. uri, soba 209/II
tega sodišča.

St 21/94 S-27

To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom Glin Stavbeno pohištvo Na-
zarje v stečaju, Lesarska 10, Nazarje, na-
rok za glavno razdelitev stečajne mase, ki
bo v torek, 4. marca 1997 ob 9. uri, soba
209/II tega sodišča. Pregled razdelitve ste-
čajne mase po posameznih upnikih si lahko
upniki ogledajo ob uradnih dnevih v stečaj-
ni pisarni tega sodišča ali pri stečajnem dolž-
niku, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Rudijem Satlerjem, tel.
063/854-472.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 1. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-9

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Lesnina Gramex, trgo-
vina z gradbenimi in reprodukcijskimi
materiali, stroji in orodji, p.o., Ljubljana,
Verovškova 72 (nov naslov: Šmartinska
106) tretjič podaljšuje javni poziv upravi-
čencem pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja, ki je bil prvič ob-
javljen dne 6. 9. 1996 v Uradnem listu RS,
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
3. 3. 1997.

Vse dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom so na voljo na naslovu Šmartinska
106. Kontaktna oseba je Francka Isop, tel.
061/444-318.

Lesnina Gramex, p.o., Ljubljana

Št. 16/97 La-11

Region, p.o., Brežice, Cesta prvih bor-
cev 11, podaljuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu deležu podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 31. 1.
1997, in sicer vsak delovnik med 8. in 12.
uro  na  sedežu  podjetja.  Vplačila  delnic
iz  notranjega  odkupa  z  gotovino  spreje-
mamo na privatizacijski podračun št.
51620-698-000-0075179 pri vplačilu je po-
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trebno navesti: “plačilo kupnine za delnice
iz notranjega odkupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 20 z dne 12. IV. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
0608/62-934 ali osebno na sedežu podjetja.

Projektivni biro Region, p.o., Brežice

Št. 30/96 La-3

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Gozdarsko
izvajalsko podjetje Murska Sobota, ki ga je
z odločbo št. LP 01983/1996-KJ z dne 9.
12. 1996 odobrila Agencija RS za prestruk-
truriranje in privatizacijo ter v skladu z za-
konom o lastninskem preoblikovanju, pod-
jetje objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Gozdarsko izvajal-
sko podjetje Murska Sobota p.o., Ulica
Arh. Novaka 17, Murska Sobota.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Murski
Soboti, enota v Murski Soboti pod številko
reg. vl. 1/00169/00.

2. Matična številka: 5151235.
3. Osnovna dejavnost: izkoriščanje goz-

dov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

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

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Gozdarsko izvajalsko podjetje Murska

Sobota p.o. poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Republika, ter
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 družin-
skih članov zaposlenih (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delinc, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred izte-
kom 10-dnevnega roka, če bodo pred izte-
kom tega roka vpisane in vplačane vse del-
nice iz interne razdelitve.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-

časnice oziroma potrdila za vsako vplačilo.
Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih
več kot 20% vseh delnic, bo presežek certi-
fikatov proporcionalno uporabljen za notra-
nji odkup. Delnice, pridobljene iz interne
razdelitve, so neprenosljive dve leti po pri-
dobitvi, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu Republika, ter na oglasni
deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom. Delnice se vplačujejo z go-
tovino oziroma morebitnimi presežki last-
niških certifikatov iz interne razdelitve. Del-
nice, ki ne bodo odkupljene v prvem obro-
ku, 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 progra-
ma, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-
ne, imenske in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko s certifikati vpisovali in vpla-
čevali pri blagajni podjetja vsak delovni dan
od 9. do 14. ure; z gotovino pa na poseben
privatizacijski podračun št.
51900-698-71580, ki je odprt pri Agenciji
za plačilni promet Murske Sobote, vse v
okviru zgoraj opredeljenega roka.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Klepec Julijanu tel. 069/225-24.

10. Vsakdo, ki meni, da so bile z odloč-
bo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose, in razvoj vlade RS v Ljub-
ljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Gozdarsko izvajalsko podjetje,
Murska Sobota

Št. 1/97 La-10

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Družbeno podjetje Marking, p.o.,
na podlagi programa lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki ga je z odločbo, št. LP
00710/1996-ASA z dne 30. 10. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Marking, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Družbeno podjetje

za projektiranje in inženiring Maribor-
ski Inženiring, p.o. Partizanska c. 47, Ma-
ribor.

Družbeno podjetje je registrirano pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, pod številko
registrskega vložka št. 1/946-00 Maribor z
dne 5. 7. 1989.

2. Matična številka: 5286590.
3. Dejavnost: 110404.
Osnovna dejavnost podjetja je: Inženi-

ring.
4. Pravna oblika organiziranosti: DP

Marking, p.o., je družbeno podjetje s popol-
no odgovornostjo v 100% družbeni lastnini.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Pokojninski sklad – 10%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. Upravičenci notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos začasnic poslovnega deleža na

sklade – 40% (10%+10%+20%),
2. Interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,
3. Notranji odkup začasnic poslovnega

deleža – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-

snic poslovnega deleža
4.1 Interna razdelitev začasnic poslov-

nega deleža
Družbeno podjetje Marking, p.o., poziva

vse upravičence (vse zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa, v časopi-
su Večer, predložijo svoje lastniške certifi-
kate v zameno za začasnice poslovnega de-
leža ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
začasnic poslovnega deleža v višini 20%
družbenega kapitala podjetja.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega de-
leža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek začasnic
poslovnega deleža do 20% vrednosti celot-
nega družbenega kapitala podjetja, opravilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
bijo za kupnino za začasnice poslovnega
deleža v programu notranjega odkupa, tako
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
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tov v postopku interne razdelitve, bo pod-
jetje preneslo Skladu RS za razvoj za name-
ne odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža

Družbeno podjetje Marking, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu začasnic
poslovnega deleža podjetja. Notranji odkup
začasnic poslovnega delaža bo potekal isto-
časno z interno razdelitvijo začasnic poslov-
nega deleža v višini 40% družbenega kapi-
tala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov interne razdelitve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate bo potekalo na se-
dežu podjetja vsak delovnik med 8. in 14.
uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prič-
ne teči od dneva objave v dnevniku Večer.
Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z denarjem tudi na poseben priva-
tizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-000-0014578 z navedbo: plači-
lo kupnine za začasnice poslovnega deleža
v notranjem odkupu, z odobritvijo na žiro
račun v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo
na poseben privatizacijski podračun podjet-
ja pri Agenciji RS za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje upravičenec dokaže s
potrjeno položnico na sedežu podjetja v 30
dneh po objavi v časopisu Večer.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal 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 odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-

riranje in privatiazcijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure pri direktorju
podjetja Heričko Avgustu, in sicer po tel. št.
062/222-242.

Družbeno podjetje Marking, p.o.

La-12

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93 in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) podjetje
Vrtnarstvo Celje, p.o., Ljubljanska 93, Ce-
lje, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01243/1996-BR z dne 20. 12. 1996.

1. Splošni podatki:
Firma: Vrtnarstvo Celje, p.o., Celje.
Sedež: Celje, Ljubljanska 93.
Matična številka: 5150922.
Šifra dejavnosti: 020110.
2. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje Vrtnarstvo Celje, p.o., Celje,

Ljubljanska 93, je vpisano v registrskem
vložku št. 1-535-00 pri Temeljnem sodišču
v Celju na podlagi sklepa sodišča opr. št.
Srg 1040/90 z dne 26. 6. 1990.

3. Predvidena lastniška struktura kapita-
la podjetja:

– Občina Celje – 8,2%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 9,18%,
– Slovenski odškodninski sklad – 9,18%,
– Sklad RS za razvoj – 18,36%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 18,36%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 36,72%.
4. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na sklade v višini 40%

družbenega kapitala,
– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Slovenski odškodninski sklad,
– 20% na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala.
5. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev delnic
Vrtnarstvo Celje, p.o., Celje, poziva vse

upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce), da v roku 30 dni po
objavi poziva v časopisu Delo in na oglasni
deski podjetja predložijo lastniške certifi-
kate ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
delnic.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje objavilo razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od razpoložlji-
vih delnic, namenjenih za interno razdelitev
se bodo presežni certifikati uporabili za no-

tranji odkup delnic proporcionalno za vsa-
kega upravičenca.

Delnice iz interne razdelitve so navadne
in so neprenosljive dve leti od njihove izda-
je, razen v primeru dedovanja.

6. Notranji odkup delnic
Vrtnarstvo, p.o., Celje, poziva vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce, da v roku 30 dni po objavi poziva v
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja
vpišejo in vplačajo delnice notranjega od-
kupa s 50% popustom.

Delnice so navadne, dajejo pravico do
upravljanja in pravico do dividende, nepre-
nosljive izven programa notranjega odkupa,
razen z dedovanjem in prenosljive v okviru
programa, s tem, da ostaja v programu vsaj
ena tretjina zaposlenih. Tiste delnice, ki so
pridobljene na osnovi presežnih certifika-
tov iz interne razdelitve so po lastnosti ena-
ke delnicam interne razdelitve in so nepre-
nosljive dve leti ter imajo značilnosti, ki jih
določa zakon.

Udeleženci sprejemajo pravila notranje-
ga odkupa s podpisom pristopne izjave k
pravilom.

Način vplačila
Vsi zaposleni in ostali uprevičenci lahko

lastniške certifikate oziroma potrdila pred-
ložijo na upravi podjetja pri Brečko Anici
vsak delovni dan v času od 11. do 13. ure.

Delnice iz notranjega odkupa se bodo
vplačevale z gotovino na poseben privatiza-
cijski podračun podjetja št.
50750-698-90228 z navedbo “plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu”.

7. Informacije
Upravičenci do interne razdelitve in no-

tranjega odkupa lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 14. ure pri Zupanič Erni po tel.
063/471-021 ali osebno na sedežu podjetja.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Vrtnarstvo Celje, p.o.

Št. 6/97 La-13

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska bolnica Ptuj,
d.o.o., Ptuj, Ormoška cesta 28, katere druž-
beni kapital, ki je predmet lastninjenja, iz-
haja iz neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Obdravskega zavoda za ve-
terinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o., na
osnovi programa lastninskega preoblikova-
nja, ki ga je z odločbo št. LP 02094/1996-IZ
z dne 10. 12. 1996, odobrila Agencija Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, objavlja program lastninskega
preoblikovanja zavoda.
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I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Obdravski zavod za

veterinarstvo in živinorejo Ptuj, Ptuj, Or-
moška c. 28.

Izločeni del podjetja: Veterinarska bol-
nica Ptuj, d.o.o., Ptuj, Ormoška c. 28.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5095859.
Izločeni del podjetja: 5957524.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje Obdravski zavod za ve-

terinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o., je
registriran pri Temeljnem sodišču v Mari-
boru, enota v Mariboru, z dne 21. 12. 1982,
pod št. reg. vl. 0-014/IX G-2/82. Zavod je
organiziran v dveh TOZD, TOZD Veteri-
narstvo in TOZD Živinorejo in DSSS.

V Obdravskem zavodu za veterinarstvo
in živinorejo Ptuj je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Obdravskega zavoda za ve-
terinarstvo in živinorejo Ptuj, organizira no-
va kapitalska družba s firmo Veterinarska
bolnica Ptuj, d.o.o.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

nalnega) kapitala podjetja je 24,371.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega ka-
pitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska bolnica Ptuj, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce zavoda), da v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski zavoda ter Veterinarske
bolnice Ptuj, vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih

družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce), da v roku 30 dni po objavi tega ogla-
sa in poziva v dnevniku Večer in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske bolnice Ptuj,
vpišejo in vplačajo deleže notranjega odku-
pa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse zainteresirane, da
v roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbe-
nega kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 9749 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT in prodajno
vrednostjo 1.000 SIT (po otvoritveni bilan-
ci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Obdravski zavod za veterinarstvo in
živinorejo Ptuj, Ptuj, Ormoška cesta 28,

– Veterinarska bolnica Ptuj, Ptuj, Or-
moška cesta 28,

in sicer z oznako: “Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske bolnice Ptuj,
d.o.o.”

Vse v roku sprejete ponudbe bo obrav-
navala in ocenila komisija zavoda, ki jo se-
stavljajo trije člani, v roku 15 dni po za-
ključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi

poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Or-
moška cesta 28, Ptuj, vsak delovnik v času
od 8. do 12. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52400-698-000-0020215 pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine
za poslovne deleže za Veterinarsko bolnico
Ptuj, d.o.o.”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marti Hva-
la, računovodkinji, po tel. 062/771-981 ali
osebno na sedežu zavoda.

Št. 6/97 La-14

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Ormož,
d.o.o., Ormož, Ljutomerska cesta 25, katere
družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja,
izhaja iz neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Obdravskega zavoda za ve-
terinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o., na
osnovi programa lastninskega preoblikova-
nja, ki ga je z odločbo št. LP 02095/1996-IZ
z dne 10. 12. 1996, odobrila Agencija Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, objavlja program lastninskega
preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Obdravski zavod za

veterinarstvo in živinorejo Ptuj, Ptuj, Or-
moška c. 28.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja Ormož, d.o.o., Ormož, Ljutomerska
c. 25.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5095859.
Izločeni del podjetja: 5957583.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje Obdravski zavod za ve-

terinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o., je
registriran pri Temeljnem sodišču v Mari-
boru, enota v Mariboru, z dne 21. 12. 1982,
pod št. reg. vl. 0-014/IX G-2/82. Zavod je
organiziran v dveh TOZD, TOZD Veteri-
narstvo in TOZD Živinorejo in DSSS.

V Obdravskem zavodu za veterinarstvo
in živinorejo Ptuj je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Obdravskega zavoda za ve-
terinarstvo in živinorejo Ptuj, organizira no-
va kapitalska družba s firmo Veterinarska
postaja Ormož, d.o.o.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

nalnega) kapitala podjetja je 16,630.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:
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– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega ka-
pitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Ormož, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce zavoda), da v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski zavoda ter Veterinarske
postaje Ormož, vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce), da v roku 30 dni po objavi tega ogla-
sa in poziva v dnevniku Večer in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske postaje Or-
mož, vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse zainteresirane, da

v roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbe-
nega kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 6652 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT in prodajno
vrednostjo 1.000 SIT (po otvoritveni bilan-
ci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Obdravski zavod za veterinarstvo in
živinorejo Ptuj, Ptuj, Ormoška cesta 28,

– Veterinarska postaja Ormož, Ormož,
Ljutomerska c. 25,

in sicer z oznako: “Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske postaje Or-
mož, d.o.o.”

Vse v roku sprejete ponudbe bo obrav-
navala in ocenila komisija zavoda, ki jo se-
stavljajo trije člani, v roku 15 dni po za-
ključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Or-
moška cesta 28, Ptuj, vsak delovnik v času
od 8. do 12. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52400-698-000-0020220 pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine
za poslovne deleže za Veterinarsko postajo
Ormož, d.o.o.”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marti Hva-
la, računovodkinji, po tel. 062/771-981 ali
osebno na sedežu zavoda.

Št. 6/97 La-15

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Sloven-
ska Bistrica, d.o.o., Slovenska Bistrica, Za-
družna 1, katere družbeni kapital, ki je pred-
met lastninjenja, izhaja iz neodplačno pre-
nešenega dela družbenega kapitala Obdrav-
skega zavoda za veterinarstvo in živinorejo
Ptuj, n.sub.o., na osnovi programa lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št.
LP 02096/1996-IZ z dne 10. 12. 1996, odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Obdravski zavod za

veterinarstvo in živinorejo Ptuj, Ptuj, Or-
moška c. 28.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja Slovenska Bistrica, d.o.o., Sloven-
ska Bistrica, Zadružna 1.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5095859.
Izločeni del podjetja: 5967651.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje Obdravski zavod za ve-

terinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o., je
registriran pri Temeljnem sodišču v Mari-
boru, enota v Mariboru, z dne 21. 12. 1982,
pod št. reg. vl. 0-014/IX G-2/82. Zavod je
organiziran v dveh TOZD, TOZD Veteri-
narstvo in TOZD Živinorejo in DSSS.

V Obdravskem zavodu za veterinarstvo
in živinorejo Ptuj je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Obdravskega zavoda za ve-
terinarstvo in živinorejo Ptuj, organizira no-
va kapitalska družba s firmo Veterinarska
postaja Slovenska Bistrica, d.o.o.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

nalnega) kapitala podjetja je 10,767.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20% celotnega ka-
pitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe Ve-
terinarska postaja Slovenska Bistrica, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce zavoda), da v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski zavoda ter Veterinarske
postaje Slovenska Bistrica, vpišejo deleže v
zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda
objavljen interni razpis za notranjo razdeli-
tev deležev za lastninske certifikate ožjih
družinskih članov zaposlenih, in sicer naj-
kasneje v treh dneh po preteku roka za od-
dajo certifikatov I. kroga upravičencev. Rok
za predložitev lastninskih certifikatov je 10
dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na način, bo zavod prenesel na Sklad
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RS za razvoj v skladu s tretjim odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce), da v roku 30 dni po objavi tega ogla-
sa in poziva v dnevniku Večer in na oglasni
deski zavoda ter Veterinarske postaje Slo-
venska Bistrica, vpišejo in vplačajo deleže
notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Obdravski zavod za veterinarstvo in ži-

vinorejo Ptuj, poziva vse zainteresirane, da
v roku 30 dni po objavi v dnevniku Večer
vložijo ponudbe za odkup 40% dela družbe-
nega kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 4307 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT in prodajno
vrednostjo 1.000 SIT (po otvoritveni bilan-
ci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov:

– Obdravski zavod za veterinarstvo in
živinorejo Ptuj, Ptuj, Ormoška cesta 28,

– Veterinarska postaja Slovenska Bistri-
ca, Slovenska Bistrica, Zadružna 1,

in sicer z oznako: “Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske postaje Slo-
venska Bistrica, d.o.o.”

Vse v roku sprejete ponudbe bo obrav-
navala in ocenila komisija zavoda, ki jo se-
stavljajo trije člani, v roku 15 dni po za-
ključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Or-
moška cesta 28, Ptuj, vsak delovnik v času
od 8. do 12. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52400-698-000-0020236 pri

Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, z navedbo: “Plačilo kupnine
za poslovne deleže za Veterinarsko postajo
Slovenska Bistrica, d.o.o.”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Marti Hva-
la, računovodkinji, po tel. 062/771-981 ali
osebno na sedežu zavoda.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama kršene njegove na zakonu temelječe
pravice, oziroma pravna korist ter se postop-
ka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lah-
ko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku
15 dni od dneva te objave s pritožbo na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade
Republike Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Obdravski zavod za veterinarstvo
in živinorejo Ptuj

Razpisi delovnih mest

Št. 01.97 Ob-32

Svet Ljudske univerze Velenje razpisuje
v skladu s 53. členom zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, 16.
členom zakona o izobraževanju odraslih in
8. členom statuta Ljudske univerze Velenje
delovno mesto

direktorja

Kandidat mora imeti visokošolsko izo-
brazbo, pedagoško – andragoško izobrazbo,
strokovni izpit in najmanj 5 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju
izobraževanja odraslih.

Poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih
pogojev morajo kandidati predložiti tudi
svojo zamisel o programski usmeritvi Ljud-
ske univerze Velenje in o načinu vodenja
tega zavoda.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Rok za prijavo na razpis je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Kandidati naj
prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev pošljejo na naslov: Ljudska univer-
za Velenje, Velenje, Titov trg 2 – na ovojni-
co pa naj pripišejo “Prijava na razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 30 dneh po razpisnem roku.

Ljudska univerza Velenje
Andragoški zavod

Ob-67

OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče –
vzgojno varstvena enota Sončni žarek raz-
pisuje prosto delovno mesto

pomočnika vzgojitelja za delo na do-
mu – družinsko varstvo

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dela pomočnika vzgojitelja v
skladu z zakonom o vrtcih in pogoje za
opravljanje dela na domu v skladu s pravil-
nikom o vzgojno-varstvenih družinah. De-
lovno razmerje razpisujemo za določen čas
– 1 leto s polnim delovnim časom.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni po objavi na naslov: OŠ Primoža Tru-
barja Velike Lašče, Velike Lašče 123, 1315
Velike Lašče.

Osnovna šola in vrtec
Primoža Trubarja,

Velike Lašče

Ob-71

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39 razpisuje mesta:

– vodje odseka za reaktorsko tehniko,
– vodje odseka za fiziko nizkih in sred-

njih energij,
– vodje odseka za reaktorsko fiziko,
– vodje odseka za fiziko trdne snovi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,

– pet let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati prilo-

žiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev razi-
skovalnega področja.

Predlagani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Pisne prijave kandidatov bomo spreje-
mali 15 dni po objavi na naslov: Institut
“Jožef Stefan”, Sekretariat, Jamova 39,
Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana, Slovenija

Št. 45/97 Ob-79

Na podlagi določbe 17. člena družbene
pogodbe Toplarne Hrastnik, javnega pod-
jetja za proizvodnjo, distribucijo in proda-
jo toplotne energije, d.o.o. Hrastnik objav-
lja skupščina Toplarne Hrastnik, Ulica pr-
voborcev  5a,  Hrastnik  razpis  za  imeno-
vanje

direktorja družbe
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj srednješolsko izobraz-
bo,

– da ima najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj pri vodenju podjetja ali dela podjetja,

– da obvlada en tuj jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za man-

datno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

sanih pogojev naj kandidati pošljejo v roku



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 2 – 17. I. 1997 Stran 79

8 dni od objave razpisa na naslov: J.P. To-
plarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a,
1430 Hrastnik, z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

Toplarna Hrastnik, d.o.o.

Št. 1/97 Ob-80

Javni zavod Zdravstveni dom Šentjur,
Dobrotinškova 5, Šentjur po sklepu sveta
zavoda z dne 9. 1. 1997 in 28. člena statuta
zavoda razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Šentjur

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izku-

šenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela oziroma raz-

voja zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat bo na delovno mesto
imenovan za mandatno dobo 4-ih let.

Kandidati naj pošljejo svoje pisne prija-
ve z ustreznimi dokazili v 8-ih dneh po ob-
javi razpisa na naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Šentjur, Dobrotinškova 5,
s pripisom: “Za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 30-ih dneh po opravljeni izbiri.

Zdravstveni dom Šentjur

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 75 Ob-139

V spremembah javnega razpisa za nakup
avtobusov za mestni in primestni potniški
promet, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 75 z dne 20. XII. 1996, Ob-5275,
št. 4462, se prvi odstavek 2. alinee pravilno
glasi:

Kot pravočasno prispele se bodo upo-
števale le tiste ponudbe, ki bodo prispele
do petka 31. januarja 1997 do 12. ure.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet

Popravek

Št. 404-1/96-97 Ob-140

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja po-
trošnega pisarniškega in računalniškega ma-
teriala, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1,
z dne 10. I. 1997, Ob-19, št. 404-1/96 se:

– 8. točka razpisa pravilno glasi:
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov Re-

publika Slovenija Upravna enota Piran, Tar-

tinijev trg 2, 6630 Piran, do vključno 27. 1.
1997 do 12. ure.

– 9. točka razpisa pravilno glasi:
9. Odpiranje ponudb bo 28. 1. 1997 ob

11. uri na sedežu naročnika, v mali sejni
dvorani I. nadstropje levo.

Upravna enota Piran

Popravek

Št. 05/97 Ob-141

Agencija za razvoj malega gospodarstva
in kmetijstva v Občini Šiška, Trg prekomor-
skih brigad 1, Ljubljana na podlagi 17. čle-
na pravilnika za uveljavljanje finančnih in-
tervencij za pospeševanje kmetijstva v Ob-
čini Ljubljana Šiška (Ur. l. RS, št. 32/93,
54/93) in 13. seje sveta agencije dne 16. 12.
1996 objavlja spremembe in dopolnitve raz-
pisa za dodelitev posojil za pospeševanje
kmetijstva – razvojnih programov v Občini
Šiška, Medvode in Vodice

1. Naslov razpisa za dodelitev posojil za
pospeševanje kmetijstva – razvojnih progra-
mov v Občini Šiška, Medvode in Vodice (ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. X. 1996,
Ob-4431) se spremeni tako, da se sklop be-
sed “v Občini Šiška” spremeni v “na ob-
močju bivše Občine Šiška” in pred besedo
“Medvode” se doda besedo “Občina”.

2. Pod 4. točko se prvi stavek “Doba vra-
čanja posojila se odobravajo največ za dobo
5 let” spremeni v sledečega: “Posojila se
odobri največ za dobo 5 let, z možnostjo
moratorija (odlogom plačila) v prvem le-
tu. Moratorij velja za dodeljeno posojilo,
ne pa za obresti, katere se plačujejo trime-
sečno. Doba vračila kredita se ne spreme-
ni, če posojilojemalec koristi moratorij.

3. Ta razpis začne veljati z dnem obja-
ve v Uradnem listu RS.

Agencija za razvoj malega
gospodarstva in kmetijstva

v Občini Ljubljana-Šiška

Ob-46

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji

javni razpis
za sanacijo zemeljskega plazu “Velika

Nedelja–Drakšl”
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa:
– sanacija zemeljskega plazu “Velika

Nedelja–Drakšl”.
3. Naziv objekta:
– sanacija plazu “Velika Nedelja–

Drakšl”.
4. Kraj: Drakšl.
5. Orientacijska vrednost del: 30 mio

SIT.
6. Rok izvedbe del: 31. maj 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– seznam podizvajalcev.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 13.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
sanacijo plazu Velika Nedelja–Drakšl, je po-
trebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku
30 dni od objave tega razpisa na naslov:
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož ob 9. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.

14. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

Občina Ormož

Št. 01/97 Ob-47

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

javni razpis
za izvajalca del rednega letnega

vzdrževanja lokalnih cest in zimske
službe v Občini Črenšovci

1. Investitor: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, Črenšovci.

2. Objekt: lokalne ceste v skupni dolžini
24.896 m.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije se dobijo na upravi Občine Čren-
šovci (Lebar Stanko) od 8. do 12. ure.

4. Ureditev zajema: vsa vzdrževalna de-
la, ki so opredeljena v zakonu o cestah (red-
no letno vzdrževanje in zimska služba).

5. Predvidena vrednost del znaša
6,300.000 SIT.

6. Lokacija objekta: območje Občine
Črenšovci.

7. Rok za izvedbo del: od 1. 2. 1997 do
31. 12. 1997.

8. Merila za izbiro: cena del, reference,
nespremenljivost cen.

9. Rok dostave ponudbe je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– lokalne ceste” Ne odpiraj, na naslov Obči-
na Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.

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

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v sejni sobi Ob-
čine Črenšovci.
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12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Črenšovci

Št. 353-15-21/96-1850-56 Ob-49

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)

ponovni 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 direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa je:
– zamenjava vodovodnega cevovoda v

Meljskem dolu in ulici Pod vrhom, Iž DN
100 v dolžini 270 m in PEHD DN 90 v
dolžini 98 m;

– zamenjava vodovodnega cevovoda v
Ul. bratov Greifov, Iž DN 100 v dolžini 233
m in PEHD DN 63 v dolžini 90 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ca. 7,200.000 SIT.

4. Predvideni rok za izvedbo je 30 de-
lovnih dni.

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 po-
goji in popisi del) dvignejo zainteresirani v
sobi 110, na Komunalni direkciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so ponudbene cene, plačilni pogoji,
reference ponudnika, popolnost ponudbe,
rok izvedbe in druge ugodnosti ponudnika.

8. Rok za oddajo ponudb je 315 dni od
objave v Uradnem listu RS.

Zapečatene ponudbe z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za obnovo vodovoda v Melj-
skem dolu, ulici Pod vrhom in Ulici bratov
Greifov” dostavijo ponudniki na naslov:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, 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 Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40 v Mari-
boru.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri izvajalca v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Odsek za gospodarske javne službe

Št. 4-6/233 Ob-50

Soške elektrarne Nova Gorica, podjetje
za proizvodnjo električne energije, p.o., ob-
javljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo pristopnih

tunelov pri izgradnji HE Doblar II in
HE Plave II

1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Go-
rica, podjetje za proizvodnjo električne
energije, p.o., Nova Gorica, Erjavčeva 20.

2. Predmet razpisa je izvedba pristopnih
tunelov za HE Doblar II in HE Plave II, v
naslednjem obsegu:

2.1. Za HE Doblar II na lokaciji v Dob-
larju:

2.1.1. pristopni tunel v kaloto strojnice,
2.1.2. pristopni tunel v kaloto vodostan-

skega jaška,
2.1.3. pristopni tunel v spodnjo vodo-

stansko komoro.
2.2. Za HE Plave II na lokaciji Ložice:
2.2.1. pristopni tunel kalota vodostanske-

ga jaška,
2.1.2. pristopni tunel v spodnjo vodo-

stansko komoro.
3. Ponudba mora vsebovati:
3.1. naziv ponudnika,
3.2. dokazilo o registraciji podjetja,
3.3. poslovni uspeh podjetja za zadnjih 5

let,
3.4. referenčno listo del zadnjih pet let,
3.5. ponudbo za vsa razpisana dela. Po-

nudba mora zajeti specifikacijo cen za vse
postavke skladno z razpisno dokumentaci-
jo. En izvod specifikacije mora biti izdelan
na priloženi disketi,

3.6. fiksno ponudbeno ceno,
3.7. garancijo na prvi poziv prvorazred-

ne banke v višini 10% vrednosti ponudbe
kot jamstvo za resnost ponudbe. Rok ve-
ljavnosti garancije je še 60 dni po izteku
veljavnosti ponudbe. Ta se po končani lici-
taciji ali ob sklenitvi pogodbe vrne.

Opcija ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Ponudnik lahko nudi ugodnejšo varianto
za izvajanje del vendar le, če ponudi osnov-
no razpisano varianto izvajanja del.

Ponudba mora biti predložena v treh iz-
vodih, original in dve kopiji.

4. Orientacijska vrednost del:
200,000.000 SIT.

5. Roki
5.1. Rok začetka del: april 1997,
5.2. Rok dokončanja del: september

1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– uspešnost podjetja,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– roki za izvedbo del.
Najnižja ponudba ni obvezno tudi naju-

godnejša.
7. Rok za oddajo ponudbe je 5. 3. 1997

do 11. ure. Ponudniki predložijo ponudbo
na naslov iz 1. točke tega razpisa v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
razpis” neposredno v tajništvo naročnika ali
po pošti.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upošte-
vajo kot pravočasne, če dospejo do zahteva-
nega roka.

8. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
Soških elektrarn dne 5. 3. 1997 ob 12. uri.

9. Vsa vprašanja v zvezi s ponudbo se
dajejo pisno na naslov naveden v 1. točki
ali po faksu št. 065/25-939. Kontaktni ose-
bi sta Gabrijelčič Vladimir ali Komel Mi-
ran.

Naročnik bo na pisna vprašanja tudi pi-
sno odgovarjal do 20. 2. 1997.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 20 dni po javnem
odpiranju ponudb.

11. Zainteresirani ponudniki lahko ob
predložitvi potrdila o plačilu in pooblastila
prevzamejo razpisno dokumentacijo na na-
slovu naročnika pri Gabrijelčič Vladimirju
d. el. inž. po predhodnem telefonskem do-
govoru (tel. 065/22-811) v času od 20. 1.
1997 do 30. 1. 1997.

Kupnino za razpisno dokumentacijo v
višini 100.000 SIT nakažejo zainteresirani
ponudniki na ŽR naročnika št.
52000-601-24191.

12. Ponudbo lahko predložijo ponudni-
ki, ki so vplačali kupnino za razpisno doku-
mentacijo.

Soške elektrarne Nova Gorica, p.o.

Št. 35301-2/97-1 Ob-48

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) Občina Rogašovci objavlja

javni razpis
za izvedbo raziskave in izdelavo študije
o razpoložljivih virih in zalogah pitne

vode v Občini Rogašovci – posredovanje
ponudbe

1. Naročnik: Občina Rogašovci
2. Predmet razpisa: Izvedba raziskave in

izdelava (projekta) študije o razpoložljivih
virih in zalogah pitne vode na območju vseh
vasi v Občini Rogašovci.

3. Vsebina raziskave:
A)
– vzpostavitev pregledne evidence ob-

stoječega stanja lokalnih vodnih virov in
zajetij, ki oskrbujejo s pitno vodo lokalne
vaške vodovode,

– izdelava strokovnih predlogov za va-
rovanje obstoječih vodnih virov in postavi-
tev ocene kvalitete pitne vode ter predlog
ukrepov za zaščito,

– izdelava grafičnih podlog z lokacijo
teh virov,

B)
– izvedba raziskave – po izkustvenih in

znanstvenih metodah ter določitev lokacije
potencialnih virov pitne vode za potrebe 4–
5 tisoč prebivalcev, kmetijstva in gospo-
darstva na območju poledavja – predel Ku-
gle v Sotini oziroma Serdici, v dolini poto-
ka Fikšinci, Večeslavci, Pertoča in Ropoče
oziroma po ugotovitvah tudi drugje,

– določitev lokacij potrebnih poskusnih
vrtin, vodnjakov oziroma poskusnih črpanj
z oceno zalog in kvalitete vode, s predraču-
nom za izvedbo,

– izdelava ocene in prognoze za potreb-
no infrastrukturo vodovodnega omrežja gle-
de na situacijo, konfiguracijo terena, resur-
se in potencialno porabo vode za perspekti-
vo 20 do 50 let.

Kot izhodišče za delo lahko služi študija
oskrbe s pitno vodo Goričkega, ki je bila
izdelana v bivši Občini Murska Sobota.

4. Ponudba mora vsebovati:
– predmet razpisa s strokovnim progra-

mom za raziskavo in študijo,
– firmo ponudnika,
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– registracijo in odločbo o dovoljenju za
dejavnost,

– projektno skupino in ev. pogodbene so-
delavce,

– ponudbeno ceno,
– kadrovske in izvedbene reference,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Orientacijska vrednost projekta: pod

500.000 SIT.
6. Merila za izbor ponudnika:
– reference in kompleksnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe s ponudniki v primeru neu-
streznega programa iz 4. točke.

8. Projekt bo financiran iz proračuna ob-
čine v letu 1997.

9. Ponudbe s programom pošljite v roku
20 dni od objave v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Rogašovci, Urad župana,
Sveti Jurij 14, 9262 Rogašovci z oznako
“Ponudba za študijo vodooskrbe”.

10. Ponudbeniki bodo o terminu odpira-
nja ponudb obveščeni naknadno.

11. Dodatne informacije dobite po tel.
069/57-558 oziroma 0609/626-802.

Občina Rogašovci

Ob-51

Upravna enota Lendava 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 potrošnega in

pisarniškega materiala.
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

in pisarniškega materiala za potrebe Uprav-
ne enote Lendava v letu 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 1,500.000 SIT.

3. 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).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih izdobav v zadnjem letu,
– predlog pogodbe za I. polletje 1997 in

II. polletje 1997,
– izpolnjeno specifikacijo materiala po

prodajnih cenah (brez davka in popusta) fco
naročnika na naslovu: Trg ljudske pravice
5, Lendava,

– količinske in druge popuste na cene,
navedene v specifikaciji brez prometnega
davka, ob upoštevanju plačilnega roka 30
dni od dneva izdaje računa,

– dobavne roke na material po prejetem
naročilu,

– rok do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– ponujena cena,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– druge ugodnosti.
6. Ponudbe je potrebno poslati ali vro-

čiti na naslov: Upravna enota Lendava, Trg

ljudske pravice 5, 9220 Lendava, z oznako
na ovojnici “Ne odpiraj–ponudba za pisar-
niški material”, v roku 10 dni od objave
razpisa.

7. Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 1.
1997 ob 12. uri v prostorih male sejne sobe
št. 67/III. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti predstavniki ponudnikov pisna pooblasti-
la za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Upravna enota Lendava

Št. 7 Ob-52

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
objavlja

ponovni javni razpis
za nakup vozila

1. Naročnik je: Osnovna šola Franceta
Prešerna Kranj, Osnovna šola Simona Jen-
ka Kranj, Osnovna šola Lucijana Seljaka
Kranj.

2. Predmet javnega razpisa je nakup 3
vozil Citroen Jumper.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce ter organiza-
cijo servisne službe, ponujeno ceno s struk-
turo cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– reference ponudnika,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– možnost menjave staro za novo (Ci-

troen kombi, letnik 1989).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Pisne ponudbe morajo biti opremljene

v skladu z 12. členom citirane odredbe.
6. Podpisane in pravilno opremljene po-

nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na naslov Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000
Kranj do 27. 1. 1997.

Ponudbe morajo biti vložene v zapečate-
ni kuverti z napisom “Ne odpiraj nakup vo-
zila”.

7. Odpiranje ponud bo 29. 1. 1997 ob 10.
uri.

8. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije v Osnovni šoli
Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, tel.
064/211-372.

Osnovna šola Franceta Prešerna,
Kranj

Ob-53

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) objavlja Obči-
na Zavrč, Zavrč 11, Zavrč

javni razpis
1. Za izbiro najugodnejšega izvajalca za

neposredno izvajanje sanacije plazu ob sta-
novanjski hiši Težak Hrastovec in sanacijo
plazu Kokot Gorenjski vrh.

2. Za izbiro najugodnejšega ponudnika
za strokovni nadzor pri sanaciji navedenih
plazov.

Tega ne morejo opravljati tisti, ki bodo
dela izvajali.

3. Naročnik in investitor del je Občina
Zavrč, Zavrč 11.

4.

A) Sanacija  plazu  ob  stanovanjski
hiši Težak Hrastovec, po izdelani doku-
mentaciji podjetja Geoing d.o.o. iz Mari-
bora, št. projekta 49-x/96 PGD/PZI, okto-
ber 1996.

Sanacija se izvede zaradi zaščite (sana-
cije) navedenega objekta. Orientacijska ce-
na razpisanih del znaša 4,000.000 SIT. Rok
za pričetek del je takoj po sklenitvi pogodbe
z najugodnejšim izvajalcem, rok za dokon-
čanje del v skladu s sklenjenjo pogodbo, v
kateri bodo upoštevane tudi vremenske raz-
mere.

B) Sanacija plazu Kokot Gorenjski vrh,
z nadomestno gradnjo stanovanjske hiše po
projektu S 220, Projekta inženiring Ptuj, ki
je sestavni del ponudnika. Orientacijska
vrednost del po pogodbi etapne gradnje je
4,000.000 SIT. Rok za pričetek del je takoj
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim izva-
jalcem, rok za dokončanje del v skladu s
sklenjeno pogodbo, v kateri bodo upošteva-
ne tudi vremenske razmere.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovita posamezno izvedena
ponudba za posamezni objekt, reference iz
enakih ali podobnih del ter tehnična in stro-
kovna usposobljenost ponudnika, rok plačil
je 60 dni po izdaji obojestransko potrjene
začasne situacije.

6. Potrebne priloge k ponudbi iz točke
4A in 4B so: Izjava ponudnika, da je sezna-
njen s celovitostjo projektne naloge in obse-
gom del in ocena, da je ponudnik sposoben
izvesti delo v dogovorjenem roku.

7. Razpisana dokumentacija pod točko
4a, vključno z dokumentacijo navedeno v
uvodu tega razpisa, je dostopna na sedežu
Občine Zavrč, v pisarni tajnice občine Da-
nica Putora. Ponudbe morajo biti izdelane
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
vsebovati  elemente  v  zvezi  s  ponudni-
kom.

8. Ponudbe pošljite na naslov Občine Za-
vrč, Zavrč 11 v zapečateni ovojnici z ozna-
ko “javni razpis za sanacijo plazov”, ločeno
razpis pod točko 4a in 4b. K ponudbi obvez-
no priložite vzorec pogodbe.

9. Ponudbe je treba poslati do 27. 1. 1997
do 12. ure, odpiranje ponudb bo 30. 1. 1997
ob 13. uri v pisarni tajnika Občine Zavrč.

10. O izbiri izvajalca izmed najugodnej-
ših ponudnikov boste obveščeni v 30 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

Občina Zavrč

Št. 403-18/97 Ob-54

Na podlagi sklepa programskega sveta
za tekmovanja iz znanja pri MŠŠ in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport ob-
javlja
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javni razpis
za sofinanciranje državnih srečanj in

tekmovanj iz znanja za učence, dijake in
študente, za leto 1997

1. Predmet razpisa je organizacija in iz-
vajanje srečanj in tekmovanj iz znanja na
področju naravoslovja, tehnike, družboslov-
ja in jezikoslovja.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo šole,
skupnosti šol in fakultete, društva, zveze
strokovnih društev, zavodi in druge poob-
laščene organizacije, ki organizirajo sreča-
nja in tekmovanja iz znanja na navedenih
področjih (točka 1) in katerih zaključno tek-
movanje se konča na državnem nivoju.

3. Ponudba za razpis mora vsebovati na-
slednje elemente (označene in urejene v na-
slednjem vrstnem redu):

1. Izpolnjeni razpisni obrazec za pri-
javo srečanja in tekmovanja (obr. 1).

2. Predstavitev organizatorja, iz kate-
re mora biti razvidna vsebina dejavnosti in
delo na vzgojno-izobraževalnem področju.

3. Akt o registraciji oziroma dokazilo
o vpisu v register društev.

4. Razpis oziroma pravila srečanja in
tekmovanja iz znanja iz katerih mora biti
razvidno:

4.1. osnovna predstavitev srečanja
in tekmovanja,

4.2. cilji in vsebina srečanja in tek-
movanja,

4.3. predviden obseg srečanja in
tekmovanja (šole in udeleženci),

4.4. opredelitev nivojev srečanja in
tekmovanja (šolsko, področno, državno),

4.5. pogoji udeležbe in pravila oce-
njevanja,

4.6. strokovni nivo vodenja sreča-
nja in tekmovanja (člani komisij, gradiva,
ipd.).

5. Mednarodne povezave oziroma na-
daljevanje srečanja in tekmovanja na med-
narodnem nivoju.

6. Organizator mora v vlogi navesti
kratek historiat srečanja in tekmovanja ter
povezanost srečanja in tekmovanja z učnim
programom.

7. Organizator mora predložiti na raz-
pisnem obrazcu podroben finančni načrt sre-
čanja in tekmovanja iz katerega mora biti
razviden delež lastnih sredstev, sredstev
sponzorjev in predviden delež proračunskih
sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in
šport (obr. 2).

Ravno tako mora biti razvidno za ka-
tere namene bodo porabljena sredstva Mini-
strstva za šolstvo in šport.

4. Kriteriji za izbiro najugodnejših po-
nudnikov so vsebovani v 3. točki tega razpi-
sa.

5. Razpisno dokumentacijo (obrazec 1 in
2) dobite v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Ljubljana, Aškerčeva 7, tel.:
17-69-626.

6. Posamezni ponudnik sme predložiti
več ponudb. V eni ponudbi sme predložiti
samo ena varianto.

7. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
bistvenih elementov iz 3. točke, bo razpisna
komisija na odpiranju zavrnila kot nepopol-
ne in jih ne bo uvrstila v izbirni postopek.

8. Pisne ponudbe z oznako ponudnika, z
vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne

odpiraj, ponudba za razpis” “sofinanciranje
srečanj in tekmovanj iz znanja”, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljub-
ljana, Župančičeva 6.

Ovojnica s predlogom za sofinanciranje
tekmovanj mora na ta naslov prispeti do
vključno 10. 2. 1997 do 15. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
12. 2. 1997 ob 9. uri v sejni sobi MŠŠ,
Župančičeva 6/III, Ljubljana, na katerega
so vabljeni predstavniki ponudnikov z
ustreznimi pisnimi pooblastili.

O rezultatih razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-59

Upravna enota Radovljica, Gorenjska c.
18, Radovljica objavlja na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopkih za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja za potrebe Upravne enote
Radovljica.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša letno 3,000.000 SIT.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki v tajništvu Upravne enote Ra-
dovljica.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– konkurenčnost cen,
– kakovost materiala,
– dobavni rok,
– količinski popust,
– dodatne ugodnosti.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
7. Šteje se, da je ponudba prispela v ro-

ku, če je oddana zadnji dan priporočeno po
pošti ali osebno v vložišču Upravne enote
Radovljica.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako ponudnika in z navedbo
razpisa “Za dobavo pisarniškega materiala”
in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba – jav-
ni razpis”.

Javno odpiranje ponudb bo dva dni po
preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri v
pisarni načelnice Upravne enote Radovljica.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Upravna enota Radovljica

Ob-62
Javni razpis

1. Investitor: Občina Zavrč, Zavrč 11,
Zavrč.

2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela na
potoku Pestike.

3. Pričetek del: februar 1997, rok konča-
nja del je 2 meseca.

4. Orientacijska vrednost del je 7 milio-
nov SIT.

5. Potrebne informacije s popisi dobite
na sedežu Občine Zavrč, Zavrč 11.

6. Merila za izbiro so: višina skupne po-
nudbene vrednosti, garancijska doba, fik-
snost cen za enoto, možnost daljših rokov
plačila, priznana sposobnost za izvedbo del
na vodnogospodarskih objektih in sposob-
nost urejanja in pridobivanja soglasij ter
odškodnin na zemljišču, uporabljena za
gradnjo.

7. Ponudba za izvedbo del naj vsebuje
originalno razpisano dokumentacijo, podpi-
sano s polnim imenom in žigom, opcijo po-
nudb 60 dni, cenik materialov, strojev, pre-
vozov in plač na morebitne izračune dodat-
nih del, podatke o kadrih in izjavo, da bo
prizadetim lastnikom izplačal odškodnino,
povzročeno z gradnjo, ter vrnitev uporab-
ljenih zemljišč v prvotno stanje.

8. Pisno ponudbo dostavite ponudniki v
zapečatenem ovitku, označeno z “Ne odpi-
raj – ponudba” na sedež občine vključno do
30. 1. 1997 do 10. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997
ob 8. uri.

10. Ponudniki bodo obveščeni  o izidu v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Zavrč

Št. 12-1/96-02 Ob-64

Občina Laško, Mestna ulica 1, Laško ob-
javlja

javni razpis
za nabavo računalniške strojne opreme

1. Investitor je Občina Laško, Mestna
ulica 1, Laško.

2. Predmet razpisa je nabava in postavi-
tev lokalne računalniške mreže Novell po
naslednji specifikaciji:

– mrežni server,
– načrtovanje in instalacija ethernet mre-

že z mrežno opremo na UTP ožičenju na
server 9 že obstoječih delovnih postaj in 8
tiskalnikov,

– Novell Netware,
– enota za arhiviranje podatkov s pripa-

dajočo programsko opremo,
– brezprekinitveni napajalnik,
– modem s pripadajočo programsko

opremo.
3. Orientacijska vrednost razpisa je

1,900.000 SIT.
4. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-

nem razpisu dvignejo razpisno dokumentaci-
jo vsak delavnik med 9. in 10. uro na Občini
Laško v pisarni Picej Luka do 24. januarja
1997 po predhodnem dogovoru.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv podjetja,
– overjeno registracijo podjetja za de-

javnost, katere predmet je razpis, ne starejši
od 3 mesecev na dan odpiranja,

– BON 1 in BON 2 ali BON3, pri samo-
stojnih podjetnikih pa davčno napoved za
preteklo leto ter potrdilo banke o povpreč-
nem stanju na žiro računu za zadnje 3 me-
sece,
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– podpisano in ožigosano razpisno do-
kumentacijo,

– podatke o organizaciji podjetja in ka-
drovski strukturi,

– podatke o tehnično tehnološki oprem-
ljenosti

– referenčno listo,
– druge podatke, ki so zahtevani v razpi-

sni dokumentaciji.
6. Rok dobave in izvedba računalniške

mreže z novimi in starimi komponentami na
lokaciji Občine Laško je 21. februar 1997
po principu prevzema na ključ. Ponudnik
mora prevzeti odgovornost za brezhibno de-
lovanje računalniške mreže in njeno vzdr-
ževanje.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– podrobna cenovna specifikacija po

komponentah vključno s prometnim dav-
kom,

– rok dobave,
– podatki o garanciji in odzivnem času

servisa,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
8. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-

nem razpisu, morajo poslati oziroma pred-
ložiti pisno ponudbo najkasneje do 31. 1.
1997 do 9. ure v prostorih Urada župana
občine Laško v zapečatenem ovoju z ozna-
ko: “Ne odpiraj. Ponudba za izgradnjo lo-
kalne računalniške mreže.”

9. Odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997 ob
11. uri v sejni sobi Občine Laško. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila o zastopanju.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za izbiranje ponudb.

11. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 7
dni po odpiranju ponudb.

13. Opcija ponudbe mora biti najmanj
30 dni od odpiranja ponudb.

14. Za dobro izvedbo pogodbene dobave
in instalacije bo naročnik zahteval zavaro-
vanje z bančno garancijo 10% od vrednosti
pogodbe.

15. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobite na tel.
063/731-122, Picej Luka, int. 06, vsak dan
med 9. in 10. uro.

16. Naročnik ima pravico do tega, da de-
la ne odda.

Občina Laško

Št. 19/97 Ob-65

V skladu z odredbami o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo PGD, PZI kanalizacijskega

zbiralnika “S” v Radovljici
1. Investitor: Komunala Radovljica,

Ljubljanska 27, Radovljica.
2. Predmet razpisa: izdelava PGD, PZI

za kanalizacijski zbiralnik “S” v Radovljici.
3. Razpisna dokumentacija, PGD, PZI in

vse dodatne informacije, potrebne za izde-

lavo ponudbe, so na voljo na sedežu Komu-
nale Radovljica, Ljubljanska 27, Radovlji-
ca, do dneva oddaje ponudb, pri Mojci Šmid,
osebno po predhodnem telefonskem dogo-
voru ali na tel. 064/715-109 ali 715-373.

4. Predmet razpisa – vsebina javnega na-
ročila

Izdelava PGD, PZI za povezovalni kanal
za prispevno območje dela Radovljice in
dela Lesc, na obstoječi kanalizacijski sistem
Radovljice, ki vodi proti predvideni čistilni
napravi v Radovljici.

5. Vrednost dela: orientacijska vrednost
izdelave projekta je 1,000.000 SIT.

6. Rok za izdelavo projekta je 50 dni po
podpisu pogodbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. Reference in usposobljenost za to-
vrstna dela,

2. Ponudbena cena in pogoji plačila,
3. Začetek dela in rok izvedbe,
4. Ostale ponudbene ugodnosti.

8. Oddaja ponudbe
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunale Radovljica, Ljubljanska 27, Ra-
dovljica.

Upoštevne bodo ponudbe, vročene do
dneva odpiranja, najkasneje do 10. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti,
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb bo javno in bo  v

sejni sobi Komunale Radovljica, Ljubljan-
ska 27, Radovljica, 5. februarja 1997 ob 12.
uri. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Komunala Radovljica

Št. 1/97 Ob-66

Gasilska zveza Ajdovščina, Tovarniška
3h, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nabavo terenskega vozila

1. Naročnik Gasilska zveza Ajdovščina,
Tovarniška 3h.

2. Uporabnik: prostovoljno gasilsko
društvo Šmarje.

3. Vozilo, ki je predmet javnega razpisa
je:

– terensko vozilo UAZ z sedmimi sede-
ži,

– vozilo mora biti take izvedbe, da je
možna vgradnja naprave za gašenje poža-
rov v naravi,

– okvirna vrednost vozila naj bo
2,700.000 SIT,

– pogonski medij – diesel gorivo,
– predvideni rok dobave, 60 dni po skle-

nitvi pogodbe.
4. Ponudbe morajo biti opremljene sklad-

no z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa in razpisnimi pogo-

ji naročnika. Veljavnost razpisa naj bo 30
dni po odpiranju ponudb.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– konkurenčna cena,
– morebitna oprema, ki povečuje varnost

ljudi in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi javnega razpisa.
Ponudbe sprejema Gasilska zveza Aj-

dovščina, Tovarniška 3h.
7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo

29. 1. 1997 v prostorih gasilske zveze Aj-
dovščina.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Gasilska zveza
Ajdovščina

Ob-68

Občina Sevnica objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo projektne dokumentacije za
izvedbo agromelioracij območja Kal (KS

Šentjanž), Jablanica (KS Boštanj) in
Dobje (KS Zabukovje)

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, Sevnica.

2. Predmet razpisa:
a) izdelava idejnega projekta,
b) izdelava projekta za izvedbo in prido-

bitev gradbenega dovoljenja,
c) izdelava investicijskega programa po

metodologiji Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano,

d) zbir ostale dokumentacije v skaldu z
razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano.

3. Ponudnik predloži oceno vrednosti po-
sameznega dela projektne dokumentacije.

4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil.

5. Obseg predvidenih agromelioracij s
pripadajočimi potmi na posamezni lokaciji
je ca 50 ha.

Podrobnejše informacije interesenti lah-
ko dobijo na Kmetijski svetovalni službi
Sevnica (Brigita Berdik) tel. 0608/82-725.

6. Merila za izbor:
– dokazila o usposobljenosti in reference,
– ponujena cena za vsako točko predme-

ta razpisa posebej,
– rok izvedbe za vsako točko posebej,
– plačilni pogoji.
7. Izvedbeni rok: najpozneje 90 dni od

sklenjene pogodbe.
8. Ponudbe v zaprti kuverti z oznako

“javni razpis-agromelioracije” poslati na na-
slov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

9. Ponudbe se zbirajo do 3. 2. 1997.
10. Javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1997

ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevnica.
11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-

veščeni najpozneje v sedmih dneh po odpi-
ranju ponudb.
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12. Investitor si pridržuje pravico izbira-
ti ponudbe po posameznih delih predmeta
razpisa ali najugodnejšega ponudnika za ce-
lotni predmet razpisa.

13. Investitor si pridržuje pravico, da šte-
je razpis kot zbiranje informacij o ponudbi.

Občina Sevnica

Ob-69

Republika Slovenija, Upravna enota
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje
pri Jelšah, objavlja na podlagi 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Šmarje pri

Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe upravne enote Šmarje pri Jelšah za
leto 1997.

3. Predvideni rok dobave: postopno v
skaldu z naročilom naročnika. Specifikacija
materiala je razvidna iz razpisne dokumen-
tacije, ki se lahko pridobi pri naročniku.
Količine iz specifikacije so ocenjene in ok-
virne.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša ca. 5,200.000
SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

c) dosedanje reference ponudnika,
d) s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziroma
podjetnik posameznik potrjeno davčno na-
poved za leto 1995 s strani davčne uprave,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročeni material,
g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri Mitju Krajn-
cu, Aškerčev trg 12, soba št. 18,

h) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste; cene morajo biti določene v SIT
s posebej navedenim prometnim davkom,

i) pri sestavi ponudbe je potrebno upo-
števati 30-dnevni rok plačila,

j) datum do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu in v okviru posameznih skupin glede

na spremembe med letom v skladu z razpo-
ložljivimi finančnimi sredstvi,

– izbrati najugodnejšega dobavitelja v
okviru posamezne skupine materiala v raz-
pisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “Ponudba za doba-
vo potrošnega računalniškega in pisarniške-
ga materiala” in z opozorilom “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov uprav-
ne enote Šmarje pri Jelšah v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Šteje se, da je
ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku, določenem v prejš-
njem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri nasled-
njega dne po poteku roka iz 8. točke, na
sedežu naročnika, Aškerčev trg 12, v sejni
sobi št. 33. Če bo dan po poteku roka iz 8.
točke dela prost dan, bo odpiranje ponudb
prvi naslednji delovni dan. Ponudniki, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb mo-
rajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo in dodatne
inforamcije lahko dobijo zainteresirani v ča-
su razpisa pri Mitji Krajncu, tel.
063/821-111 int. 218 ali Ivanki Šeligo, tel.
063/821-111 int. 262, med 8. in 9. uro.

Upravna enota
Šmarje pri Jelšah

Št. 039-8/96 Ob-86

Republika Slovenija Upravna enota
Kamnik in Občina Kamnik, obe Glavni trg
24, 1241 Kamnik, na podlagi določil zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) objavljata

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo pisarniškega materiala
1. Naročnika: Upravna enota Kamnik in

Občina Kamnik, oba s sedežem Glavni trg
24, Kamnik.

Naročnika nastopata v svojem imenu in
za svoj račun in samostojno sprejemata od-
ločitve se pa iz razlogov skupnega sedeža,
racionalnosti in pocenitve postopka poslu-
žujeta skupnega javnega razpisa.

2. Predmet razpisa je dobava pisarniške-
ga materiala za potrebe Upravne enote Kam-
nik in Občine Kamnik za leto 1997.

3. Orientacijska vrednost pisarniškega
materiala znaša 2,500.000 SIT za potrebe

Upravne enote Kamnik in 8,000.000 SIT za
potrebe Občine Kamnik. Okvirna specifika-
cija materiala je razvidna iz razpisne doku-
mentacije, ki je na voljo pri naročnikih. 

4. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročilom naročnikov.

5. Lokacija  dobave:  Kamnik,  Glavni
trg 24.

6. 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, 19/94), vsebo-
vati morajo nedvoumno navedbo naročnika,
ki mu je ponudba namenjena in naslednje
podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno  dokazilo  o  registraciji  za

opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starej-
še od treh mesecev,

– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki ga lahko

v času razpisa ponudnik prevzame v Oddel-
ku za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve za Upravno enoto Kamnik in
v uradu župana Občine Kamnik za Občino
Kamnik,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami, fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 20 dni po dobavi. K prilogi prilo-
žite trenutno veljavni uradni cenik.

– rok plačila najmanj 20 dni po dobavi,
– dobavne roke za material po naročilu,
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– fiksnost in konkurenčnost cen s pose-

bej izraženim eventuelnim popustom
in pripadajočim prometnim davkom,
– stalne količinske zaloge vsega ponuje-

nega materiala z možnostjo takojšnje doba-
ve ob naročilu,

– brezplačna dostava,
– dobavni roki,
– reference,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede

na dejanske spremembe potreb med letom v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sred-
stvi,

– da sklene pogodbo za posamezno vrsto
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, če izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti s strani izbranega po-
nudnika lahko takoj prekine pogodbo in po-
zove k podpisu pogodbe za dobavo materiala
iz posamezne skupine drugega najugodnej-
šega ponudnika po tem javnem razpisu,

– da ponudb, ki bodo predvidevale pred-
plačilo ali krajše plačilne roke od razpisa-
nega pri izbiri ne bo upošteval.

9. Ponudba mora prispeti do vključno
desetega dne po objavi javnega razpisa v
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Uradnem listu RS, do 14. ure na naslov na-
ročnika.

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni naročnikovi dokumentaciji in v zapečate-
ni kuverti z oznako in sedežem ponudnika,
z navedbo razpisa “izbira dobavitelja pisar-
niškega materiala” in z opozorilom “Ne od-
piraj – ponudba za javni razpis”.

10. Javno odpiranje ponudb bo dva dni
po izteku roka iz 9. točke tega razpisa ob
11. uri v sejni sobi št. 9 Občine Kamnik, na
sedežu naročnikov, Glavni trg 24, Kamnik.
Če bo dan iz te točke dela prost dan, bo
odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan
ob isti uri na istem kraju.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj pi-
sno pooblastilo o zastopanju.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo opremljene v skladu z
zahtevami razpisa, se ne bodo obravnavale
in bodo vrnjene ponudniku.

12. Ponudniki bodo izbrani na osnovi
meril za izbor iz. 7. točke tega razpisa in
kriterijev, podanih v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa naročnika. Ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

13. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pisnega pooblasti-
la za dvig dokumentacije v prostorih iz 5.
alineje 6. točke tega razpisa.

Upravna enota Kamnik
Občina Kamnik

Št. 351-8/96 Ob-73

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 59/96), zakona o cestah (Ur. l. SRS,
št. 2/88) 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) Občina Hrastnik kot investitor ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: vzdrževalna dela na

lokalnih, krajevnih in gozdnih cestah v
Občini Hrastnik

A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: vzdr-

ževalna dela na lokalnih, krajevnih in gozd-
nih cestah v Občini Hrastnik.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 7,700.000
SIT.

4. Roki: predivden začetek del je 20. 4.
1997.

B) Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) Registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) Reference,
c) Podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) Dokazilo o zagotovljeni dobavi po-

trebnega materiala,
e) Predlog pogodbe,

f) Odločbo za gospodarske zadeve pri-
stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za vzdrževalna dela na ce-
stah v Občini Hrastnik,” je potrebno dosta-
viti v vložišče uprave Občine Hrastnik 10.
dan po objavi v Uradnem listu RS, do 12.
ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih upra-
ve Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
vestila najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena po enoti,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”,...),

– 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, telefon 0601/43-600.

Št. 351-8/96 Ob-74

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 59/96), zakona o cestah (Ur. l. SRS,
št. 2/88) 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) Občina Hrastnik kot investitor ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija lokalnih in

krajevnih cest v Občini Hrastnik
A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: rekon-

strukcija lokalnih in krajevnih cest v Občini
Hrastnik.

3. Predvidena vrednost: orientacijska vred-
nost razpisanih del znaša ca. 9,900.000 SIT.

4. Roki: predivden začetek del je 1. 4.
1997.

B) Razpisni pogoji:
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) Registracijo za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) Reference,
c) Podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) Dokazilo o zagotovljeni dobavi po-

trebnega materiala,
e) Predlog pogodbe,
f) Odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali upravne eno-
te, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za rekonstrukcijo lokalnih
in krajevnih cest v  Občini Hrastnik” je
potrebno dostaviti v vložišče uprave Občine
Hrastnik 10. dan po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih upra-
ve Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-
vestila najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 te-
ga razpisa,

– ponudbena cena po enoti,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, od-

log plačila, gradnja po sistemu “ključ v ro-
ke”,...),

– 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, telefon 0601/43-600.

Direkcija za prostor, okolje in
javne komunalne službe

Št. 266-1/97 Ob-75

Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije v imenu komisije Evropske unije za
projekt Mejni prehod Rateče (SL-9403.01.03),
ki se financira iz sredstev Phare v okviru pro-
grama prekomejnega sodelovanja v Sloveniji
objavlja vabilo k sodelovanju

v razpisu
za ureditev mejnega prehoda Rateče na

slovensko italijanski meji
Na razpis se lahko enakopravno prijavi-

jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije ali iz dežel koristnic pro-
grama Phare, in iz teh dežel morajo izvirati
tudi materiali in oprema, ki se bodo vgraje-
vali ter storitve, ki se bodo izvajale po skle-
nitvi pogodbe.

1. Predmet
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca

gradbenih del za ureditev mejnega prehoda
Rateče. Predmet ponudbe predstavljajo na-
slednja dela:

– pripravljalna dela,
– zemeljska dela,
– zgornji ustroj,
– odvodnjavanje,
– razna dela,
– prometna oprema,
– pleskarska dela,
– kleparska dela,
– elektroinstalacije,
– strelovod,
– strojne instalacije,
– oprema.
Razpoložljiva sredstva za razpisana dela

znašajo 118.200 EÇU.
Predvideni rok pričetka del je takoj po

podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 60 dni.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:
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– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 1,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo ponudbeno

dokumentacijo na spodaj omenjenem naslo-
vu ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
25.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-10243 ali v pritivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
5075742 pri Banki VIPA Nova Gorica.

SWIFT: VIPASI2X s pripisom “Za po-
nudbeno dokumentacijo”. Razpisno doku-
mentacijo bo mogoče prevzeti s predložitvi-
jo dokazila o vplačilu. V licitacijskem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti.

3. Oddajanje prijav
Prijave morajo biti dostavljene do 27. 2.

1997, do 12. ure po lokalnem času na na-
slov: Servis Skupnih služb vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
ja, Slovenia. Odpiranje ponudb se bo vršilo
isti dan po oddaji ponudb ob 13. uri, po
lokalnem času na istem naslovu ob prisot-
nosti tistih ponudnikov, ki se bodo odpira-
nja ponudb želeli udeležiti.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na spodnjem naslovu od 20. 1.
1997 dalje, vsak ponedeljek, torek in petek
med 9. in 11. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali pri-
dobe ponudbeno dokumentacijo pri Beguš
Stanislavu na naslednjem naslovu: Projekt
Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica, tel.: 065/23-311, faks: 065/24-493.

Servis skupnih služb
Vlade RS

Government of the Republic of Slovenia
Joint Services on behalf of the European
Commission for the project Border Cros-
sing Rateče financed from PHARE funds in
the framework of Cross-Border Programme
in Slovenia

Issues this Invitation to Tender for
Execution of Works for Completion of

the Upgrading of the Border Crossing at
Rateče on the Slovenian – Italian border

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons from member
states of the European Union and of benefi-
ciary countries of the Phare programme
from Central and Eastern Europe. Supplies
and services offered must originate from
the above states.

1. Subject
Invitation to tender for selection of sup-

plier of works for completion of the upgra-
ding of the Border Crossing at Rateče. The
subjct of the tender is construction of the
following units:

– preparatory works,
– earthworks,

– pavement – upper roadway construc-
tion,

– sewage system – drainage,
– various appurtenant works,
– traffic guiding equipment and road

markins,
– paintworks,
– sheet metal works – plumber’s works,
– electrical installations,
– lightning conductor – rod,
– mechanical installations,
– equipment.
The total budget available for this con-

tract amounts to 118.200 EÇU.
The works should start immediately af-

ter signing the contract, while the works
should be finalized in 60 days. Tenders for
the construction works should be submitted
only by firms meeting the minimal criteria
including but not limited to:

– annual turnover in construction for the
year 1995 of 1,000.000 EÇU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of at least one project
of a nature and complexity comparable to
the rendered works during the last three
years.

2. Tender documentation
Tender documents may be obtained from

the address bellow upon payment of a no-
nrefundable fee of 25.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible cur-
rency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the ban account No.
52000-601-10243, while foreign currency
payments should be made to the bank ac-
count No. 5075742 at Banka VIPA Nova
Gorica

SWIFT:VIPASI2X with a notice “for
tender documentation”. Submission of pay-
ment certificate will allow tenderer to ob-
tain tender documents. Only parties purcha-
sing the tender documents will be eligible to
submit their tenders. All tenders must be
accompained by a tender bond guarantee in
the amount corresponding to 2% (two per-
cent) of the Tender price in Slovenian To-
lars or equivalent in converible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered by

27 th February 1997, at the latest by 12.00
am (local time) to the address: Government
of the Republic of Slovenia Joint Services,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana. They
will be opened at the same day at 1.00 pm
(local time) at the same address in the pre-
sence of tenderers’ representatives wishing
to attend.

Tender documents may be obtained at
the address bellow, from 20 th January 1997
on from 9.00 – 11.00 am (local time), Mon-
day, Tuesday, Friday. Interested tenderers
may obtain further information, inspect and
acquire tender dossiers at Mr. Beguš Stani-
slav at the following address: Projekt Nova
Gorica d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gori-
ca, tel.: ‘386-65-23311, faks:
‘386-65-24493.

Št. 13/97 Ob-76

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja
Loka, objavlja na podlagi odredbe o postop-
kih za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
RTG aparata z avtomatsko temnico
1. Naročnik je zavod Osnovno zdravstvo

Gorenjske, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta
10, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
dobavo RTG aparata za potrebe internistič-
ne in pulmološke ambulante (slikanje pr-
snih organov) z avtomatsko temnico.

3. Rok dobave: prva polovica leta 1997.
4. Ponudniki si lahko ogledajo prostor

vsak torek in sredo med 11. in 13. uro v ZD
Škofja Loka. Kontaktna oseba je dr. Cam-
lek, tel. 064/634-634.

5. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev;

– reference,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku

garancije in seznam pooblaščenih servisov;
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro so:
– primernost aparata za navedene potre-

be (izpolnjene tehnične zahteve, možnost
povezave z avtomatsko temnico, možnost
montaže v obstoječe prostore s čim manjši-
mi adaptacijskimi deli);

– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
7. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škof-
ja Loka z oznako “ponudba na razpis za
RTG aparat”.

Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

9. Odpiranje ovojnic s ponudbami in po-
stopek izbire bo izvedla komisija investitor-
ja 4. februarja 1997 ob 12. uri v prostorih
Zdravstvenega doma Škofja Loka, Stara ce-
sta 10, Škofja Loka.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

10. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE ZD Škofja Loka

Ob-77

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in19/94) po poobla-
stilu Občine Jesenice objavlja Dominvest
Jesenice
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javni razpis
za izdelavo PGD in PZI projekta

Adaptacija Samskega doma Verdnikova
42 na Jesenicah

1. Naročnik projekta je Občina Jesenice.
2. Predmet razpisa je izdelava PGD in

PZI projekta adaptacija Samskega doma,
Verdnikova 42 na Jesenicah.

3. Rok za izdelavo projekta PGD je 70
dni od podpisa pogodbe, rok za izdelavo
projekta PZI pa 90 dni od podpisa pogodbe.

4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnih naročil.

5. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– cene in plačilni pogoji,
– ugodnejši rok kot je naveden v 3. točki.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Dominvestu Jesenice, Cesta
Pod Gozdom 2, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474.

7. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oz-
nako “Adaptacija Samski dom, Verdnikova
42 na Jesenicah” – Ne odpiraj je potrebno
dostaviti najkasneje v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
Dominvest Jesenice, Cesta Pod gozdom 2,
Jesenice.

8. Javno odpiranje bo isti dan ob 12.15
na Dominvestu Jesenice.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb.

Dominvest Jesenice

Št. 2.0.-63/97 Ob-78

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) ter zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 1997 (Ur. l. RS, št.
5/96) Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za letne preglede (LP) in glavna

popravila (GP) za progovno
mehaniazcijo (redno delovno in

interventno mehanizacijo), ki je v lasti
sekcij Infrastrukture

1. Investitor so Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:

SVP Ljubljana:
1. TMD 911-008 LP
2. TMD 911-233 GP
3. TMD 915-201 GP
4. TMD ROBEL LP
5. Plasser JUNIOR LP
6. PRIK. P-1 LP
7. PRIK. 5/13 GP
8. PRIK. PR- LP
9. PRIK. PR-001 LP

10. PRIK. PR-002 LP
11. PRIK. PR-003 LP
12. PRIK. PR-004 LP
13. Vag-profi (brez št.) GP
14. Vag-gasil 0661-6 GP
15. Vag-gasil 0265-6 GP
16. Dvig. EDK 750 LP
17. Rolba RR-2/200 LP
18. Beilhack 001-3 LP

19. Snež.metla LP

20. Vagon-za-uteži EDK LP
21. Dvig.10 t 353-1 UA GP

22. Rolba 6000 GP

23. Biv.vlak 056-9 UAS GP
24. Pom. vl. II 205-2 UAS GP

25. Pom. vl. 201-1 UAS GP
26. Dvigalo EDK 500 GP

27. Ščit. voz 267-2 UAK GP

28. Orod. voz za EDK GP
29. Pom. voz I št. 200-3 LP

30. Ščit. voz. dvig. 050-2 LP

SVP Novo mesto:

1. TMD 911-241 LP

2. TMD 911-208 LP
3. Prik. P-031 LP

4. Prik. P-030 LP

SVP Maribor:
1. TMD 915-202 LP
2. TMD 911-238 GP
3. TMD 911-203 LP
4. LMD T 1.2 LP
5. LMD IMV 1600 LP
6. LMD IMV 1900 LP
7. Prikl. P-1 GP
8. Prikl. P-12 GP
9. Prikl. RP-033 LP
10. Prikl. RP-034 LP
11. Vagon za unič. pl. LP
12. Snež. odm ROLBA LP
13. Snež. plug RIKO 2x LP
14. Vagon POM. VL GP

SVP Celje:

1. TMD 911-237 LP

2. TMD AL-204 LP
3. TMD Robel-RW LP

4 TMD 911-166 GP
5. TMD 915-204 LP

6. Prikl. PR.4 LP

7. Prikl. TV-10/ LP
8. Prikl. PR-001 LP

9. Prikl. RP-031 LP
10. Prikl. 026 GP

11. Prikl. 027 GP

12. Prikl. robel-5 LP
13. Plasser 09-16 LP

14. SSP 203 LP
15. 07-16 LP

SVP Nova Gorica:
1. TMD 911-010 LP
2. TMD 911-210 LP
3. TMD 911-239 LP
4. Prikl. RP-0 LP
5. Prikl. TV-2 LP
6. Prikl. rp-02 LP

SVP Postojna:

1. TM 911-009 GP
2. TM 911-011 LP

3. TM 911-015 LP

4. TM 915-203 LP
5. TM 911-204 LP

6. Prikl. RP-0 LP
7. Prikl. RP-0 LP

8. Prikl. RP-0 LP

9. Vagon-pri LP
10. Vagon-pr LP

11. Vagon-za LP

SEE Ljubljana:
1. TM Robel 10 GP
2. TM 911-114 LP
3. TM 911-115 LP
4. TM 911-123 LP
5. TM 911-147 LP
6. TM 911-148 GP
7. TM 911-151 LP
8. TM 911-301 GP
9. TM 911-302 GP
10. TM 911-303 LP
11. TM 911-304 GP
12. TM 911-306 LP
13. TM 911-307 LP
14. TM 911-308 LP
15. TM 911-322 LP
16. TM 911-350 LP
17. TM 911-351 GP
18. TM 911-352 GP
19. TM 911-311 LP
20. TM 911-244 LP
21. TM 911-245 LP
22. TM 916-101 LP
23. TM 916-102 LP

Opis in obseg del je predpisan v pravil-
niku 241 in navodilu 291 za progovna vozi-
la, za dvigala pa je merodajna tehnična do-
kumentacija proizvajalca in posebna prilo-
ga z opisom del in bo sestavni del razpisne
dokumentacije.

3. Rok za izdelavo: vsa razpisana dela
morajo biti končana v letu 1997, plan posa-
meznih LP in GP po mesecih bo priložen
razpisni dokumentaciji, trajanje in rok izvr-
šitve del za posamezno vozilo pa se določi v
pogodbi.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 120,000.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dobijo v prostorih SŽ-Infrastruk-
tura, soba 214, pri M. Vujinoviću, tel.
1313144 int. 4649, v času 22. 1. 1997 do
24. 1. 1997, od 8. do 12. ure proti plačilu v
vrednosti 25.000 SIT na žiro račun SŽ
Ljubljana, d.d., Infrastruktura št.
50100-601-5014744.

Detajlnejše tehnične podatke o posamez-
nih vozilih ponudniki lahko dobijo v posa-
meznih sekcijah, oziroma pri njihovih vod-
jih mehanizacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– kakovost izvedbe,
– boljše reference pri podobnih delih ter
– druge ugodnosti, ki jih ponudijo na-

ročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 20. 2. 1997,

do 10. ure v tajništvu SŽ Infrastruktura
Ljubljana, Kolodvorska 11.

Ponudba mora biti kompletna, v zaprti
ovojnici z oznako: “javni razpis – progovna
vozila – Ne odpiraj”. Na ovojnici naj bo
točen naslov ponudnika.

Ponudba se lahko nanaša na vsa razpisa-
na vozila ali pa za posamezno vozilo, v
vsakem primeru pa morajo biti cene podane
za posamezno vozilo.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
1997, ob 10.30 v prostorih SŽ-Infrastruktu-
ra, Ljubljana, Kolodvorska 11.
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9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Infrastruktura

Št. 7/97 Ob-85

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Mestna občina Nova Gorica objavlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne.

II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:

– interesne športne dejavnosti predšol-
skih otrok, zlasti dejavnosti v okviru pro-
grama športne značke “Zlati sonček”,

– interesne športne dejavnosti šoloobvez-
nih otrok, ki imajo značaj organizirane red-
ne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru pro-
grama športne značke “Zlati sonček”, tečaji
plavanja in smučanja ter občinska šolska
tekmovanja po programu,

– programe interesne vadbe otrok s po-
sebnimi potrebami.

2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, ki ima zna-
čaj rednega športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,

– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,

– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.

3. Športnorekreativna dejavnost odra-
slih:

– organizirajo strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,

– organizacijo množičnih športnorekrea-
tivnih akcij in prireditev.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v Mestni občini Nova Gorica.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci,
ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.

IV. Investicije in investicijska vzdrževa-
nja športnih objektov:

– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela, predvsem na športnih
objektih, ki so v upravljanju Javnega zavo-
da za šport, športnih društev in klubov,

– sofinancirali bomo začete in dogovor-
jene investicije v športu, predvsem v objek-
te, ki so v upravljanju Javnega zavoda za
šport, športnih društev in klubov,

– sofinancirali bomo načrtovano gradnjo
športnih objektov v športnem parku.

V. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

VI. Prijave s predstavitvijo izvajanja po-
sameznih programov s pripisom “Javni raz-
pis – šport” pošljite na naslov: Mestna obči-
na Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.

Iz prijave mora biti razvidno:
– nosilec programa,
– izvajalec programa,
– kratek opis dosedanjega dela,
– vsebina programa in termin izvedbe,
– vrednost programa,
– viri financiranja in predvideni prora-

čunski delež.
VII. Izbor bo v 30 dneh  po poteku roka

za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bomo

sklenili pogodbe.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-90

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

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja

delavcev rudnika in za sofinanciranje
novih delovnih mest v letu 1997

Sredstva so namenjena za:
A) Spodbujanje prezaposlovanja presež-

nih delavcev Rudnika Senovo v zapiranju
d.o.o.,

B) Sofinanciranje novih delovnih mest
(novih programov),

C) Za izdelavo strokovnih ocen projek-
tov, prijavljenih na razpis, kot pomoč komi-
siji Rudnika za odločitev o izbiri investitor-
ja oziroma projekta.

Sredstva na katera se razpis nanaša so
del proračunskih sredstev po zakonu o za-
gotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rja-
vega premoga v obdobju 1995–2000. Viši-
na sredstev za leto 1997 bo znana po spre-
jetju proračuna RS, ter letnega finančnega
načrta Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. za
leto 1997.

A) Spodbujanje prezaposlovanja
presežnih delavcev Rudnika Senovo v za-
piranju, d.o.o.

1. Predmet razpisa
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja presežnih delavcev Rudnika
Senovo k drugemu delodajalcu oziroma za
samozaposlovanje na kmetiji.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži delodajalec, ki za-

posli delavca iz Rudnika Senovo v zapira-
nju d.o.o. in delavec Rudnika, ki se preza-
posli na kmetijo ob pogoju, da pridobi sta-
tus kmeta.

Premija ob prezaposlitvi se izplača kot
nepovratna sredstva z obveznostjo zaposli-
tve delavcev iz Rudnika vsaj za dobo dveh
let ob pogoju, da eno leto pred tem delodaja-
lec ni odpustil nobenega presežnega delavca.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko

dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi
omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo do 10 let.

3. Vsebina zahtevka
Zahtevek mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-

ja za nedoločen čas (obrazec M1/M2) ali
dokazilo o statusu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj eno leto ni
odpustil nobenega delavca.

4. Rok za prijave je naslednji dan po ob-
javi v Uradnem listu RS in velja do konca
leta 1997.

Prijava za prezaposlovanje delavcev se
vloži na obrazcu, ki se dobi v kadrovski
službi Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o.

O prijavah bomo odločali mesečno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

zainteresirani dobijo na tel. 0608/71-300.
B) Sofinanciranje novih delovnih mest

(novih programov)
1. Predmet razpisa
Sredstva za realizacijo novih programov,

ki so osnova za izvedbo prezaposlitev traj-
no presežnih delavcev Rudnika Senovo v
zapiranju d.o.o. se bodo porabila na podlagi
predhodne izbire investitorjev, s katerimi
bodo sklenjene ločene tripartitne pogodbe
(naročnik – MGD, izvajalec – Rudnik Seno-
vo v zapiranju ter izbran investitor) in zna-
šajo 4,360.830,30 SIT.

Pri izbiri investitorja bo komisija anali-
zirala:

– dosedanji razvoj investitorja, njegove
tržne možnosti,

– boniteto investitorja,
– predložen investicijski program z vidi-

ka realnega začetka in dokončanja investi-
cije ter s tem ocene realnih možnosti preza-
poslovanja.

Na podlagi analize bo komisija sprejela
sklep, ki bo vseboval:

– naziv izbranega investitorja,
– višino sredstev, odobrenih za sofinan-

ciranje investicije,
– število novih delovnih mest za preza-

poslitev presežnih delavcev izvajalca,
– rok za realizacijo investicije, ki se fi-

nancira na podlagi tripartitne pogodbe, ki je
lahko maksimalno 18 mesecev od dneva
prejema sredstev,

– obliko zavarovanja, izdano s strani in-
vestitorja, s katero le ta jamči izpolnitev
svojih pogodbenih obvez. Oblika jamstva je
lahko bančna garancija ene izmed sloven-
skih bank (abstraktna, vnovčljiva na prvi
poziv). Tekst garancije predložita naročnik
in izvajalec.

Merila in pogoji:
Prijave naj vsebujejo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokaz o registraciji,
– izjava, da delodajalec vsaj dve leti ni

odpustil nobenega delavca,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
– investicijski program izdelan po enot-

ni metodologiji za oceno investicij, financi-
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ranih iz proračuna RS, iz katerega je razvid-
na realna možnost prezaposlitve presežnih
delavcev rudnika Senovo,

– pismo o nameri banke za izdajo ab-
straktne bančne garancije vnovčljive na pr-
vi poziv.

Prijave pošljite v zaprti ponudbi in ozna-
čene s pripisom “Komisija za nove progra-
me”. O rezultatih prijave boste pisno ob-
veščeni.

Prednost bodo imeli investitorji, ki:
– vlagajo v sodobne tehnologije,
– realizirajo projekt na območju Seno-

vega,
– zaposlijo večje število delavcev Rud-

nika,
– ki imajo med viri financiranja projeta

večji delež lastnih sredstev.
5. Dodatne ugodnosti za investitorje:
– možnost koriščenja obstoječih pro-

izvodnih in infrastrukturnih objektov Rud-
nika pod ugodnejšimi pogoji,

– možnost koriščenja drugih sredstev
pod ugodnimi pogoji (občinska sredstva,
druga proračunska sredstva,..),

– zagotovitev komunalne opreme za
stavbna zemljišča za nove programe (Obči-
na Krško).

Rok  za prijave je naslednji dan po obja-
vi v Uradnem listu RS in velja 60 dni.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani na sedežu Rudnika Se-
novo v zapiranju d.o.o. Titova 106, 8281
Senovo (J. Kržan tel. 0608/71-300 ali
0608/22-391) in na sedežu Savaprojekta d.d.
Krško, CKŽ 59, 8270 Krško (M. Drmić tel.
0608/22-402).

C) Za izdelavo ponudnikov strokovnih
ocen projektov, prijavljenih na razpis, kot
pomoč komisiji Rudnika za odločitev o iz-
biri investitorja oziroma projekta.

1. Predmet razpisa je izbor primernosti
podjetij oziroma drugih strokovnih institu-
cij in podjetnikov za izvajanje nalog stro-
kovnih ocen projektov, prijavljenih na raz-
pise za prezaposlovanje oziroma za sofi-
nanciranje novih delovnih mest.

2. Pogoji in merila
Prijavo lahko vloži ponudnik, ne glede

na sektor lastništva ali poslovno organizira-
nosti, ki je strokovno usposobljen za nave-
dena dela.

Na podlagi analize prispelih ponudb bo
Rudnik izbral primerne izvajalce od katerih
bo pridobil ponudbe v vsakem konkretnem
primeru.

3. Vsebina vloge:
Prijava za razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– referenco o področju izdelave oziroma

ocene investicijskih programov in drugih
podobnih del,

– seznam strokovnjakov, ki bodo sode-
lovali pri izvajanju nalog,

– podatki o boniteti investitorja,
– kalkulacijske osnove (strukturo cene)

po vnaprej predpisanih elementih.
4. Rok za prijave je naslednji dan po ob-

javi v Uradnem listu RS in velja en mesec
po objavi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
zainteresirani dobijo na sedežu Rudnika Se-
novo v zapiranju d.o.o. Titova 106, 8281

Senovo (Jože Kržan tel. 0608/71-300 ali
0608/22-391).

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

Ob-91

Športna zveza Sevnica, Glavni trg 19 a,
Sevnica, objavlja

javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del

1. Predmet razpisa je obnova – čiščenje
in barvanje bazenske školjke (olimpijski ba-
zen, otroški bazen, dezinfekcijski bazeni),
ca. 1600 m2 površine.

2. Orientacijska vrednost del je
3,200.000 SIT.

3. Rok za pričetek del je 1. 5. 1997, za-
ključek pa 15. 5. 1997.

4. Ponudniki lahko dobijo informacije po
tel. 0608/82-096 vsak dan od 8. do 9. ure,
možen pa je tudi ogled vsak dan od 8. do 14.
ure.

5. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti na naslov: Športna zveza Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v zaprti kuver-
ti z ozanko “Ponudba za obnovo bazena – Ne
odpiraj”, v roku 15 dni po objavi razpisa.

6. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Športna zveza Sevnica

Ob- 87

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št.28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Semič objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci špotrnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje tehnične in srednje strokovne šole, gim-
nazije in druge splošne srednje šole, višje
strokovne šole in visokošolski zavodi.

II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok
– sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
– plavalni tečaj za male šolarje,
– športne delavnice,
b) interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok,
– sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe,

– organizacijo in izvedbo šolskih šport-
nih tekmovanj na vseh nivojih,

– tečaje plavanja,
– tečaj teka na smučeh,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.

razred),
– športna značka (3. in 4. razred),
c) športnorekreativno dejavnost mladine
– sofinancirali bomo programe, ki imajo

značaj redne vadbe,
d) programe športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– sofinancirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativne dejavnosti odraslih
– sofinancirali bomo redno rekreativno

vadbo pod strokovnim vodstvom,
– sofinancirali bomo propagandne akci-

je in prireditve.
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov v občini. Prednost pri izboru
bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij
in zavodov.

Prispele ponudbe bo pregledal Odbor za
šport pri Občini Semič.

IV. Rok za prijavo programov je 31. 1.
1997.

V. Svoje programe pošljite na naslov:
Občina Semič, Semič 14, Semič.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

 Občina Semič

Št. 2-0/4/53-97 Ob-88

Telekom Slovenije, p.o. – Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave z

optičnim kablom Ljubno – Luče
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom Ljubno – Luče.

3. Razpisni dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni od objave na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), telefon
063 421-301.

4. Orientacijska vrednost: 15.000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 15. 3.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 6. 1997.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

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

projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po

objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom Ljubno – Luče”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 2. 1997 ob
9. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/53-97 Ob-89

Telekom Slovenije, p.o. – Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Dobrna

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Dobrna.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), telefon
063 421-301.

4. Orientacijska vrednost: 15,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 15. 3.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 6. 1997.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

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

projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po

objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Dobrna”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 2. 1997 ob
8. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-

smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 3/97 Ob-92

Na podlagi 25. in 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I)
ter odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za odddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za ekspertizo

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava ekspertize
o pravnem in organizacijskem položaju uni-
verze, znanosti in tehnologije z ozirom na
evropske modele univerze.

Sestavna dela ekspertize sta:
– izdelava študije in
– izvedba strokovnega posveta.
3. Pogoji in merila za izbiro izvajalca

ekspertize so:
– nosilec ekspertize mora biti doktor zna-

nosti,
– k izdelavi ekspertize mora nosilec ek-

spertize pritegniti skupino strokovnjakov,
– v skupini mora biti zagotovljeno

sodelovanje strokovnjakov vsaj s področja
prava, organizacijskih ved in finančne
stroke,

– vodja izvajalske skupine mora imeti
izkušnje z delom na tujih (evropskih) uni-
verzah,

– vodja ali sodelovci morajo v biografiji
izkazati, da so se že strokovno ukvarjali s
podobnim predmetom strokovnega dela.

4. Rok za izdelavo ekspertize je do
31. 10. 1997.

5. Predvideni rok začetka izdelave ek-
spertize je 1. 2. 1997.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo ek-
spertize je do 2,500.000 SIT.

7. Pisne ponudbe z oznako na ovojnici
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
ekspertizo” morajo ponudniki poslati v
zaprtih ovojnicah priporočeno po pošti ali
oddati v vložišču Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, do
vključno 29. 1. 1997 do 12. ure.

8. Ponudbe bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih oziroma oddanih ponudb
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Min-
istrstva za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana (mala sejna soba) dne
30. 1. 1997 ob 13. uri.

10. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Min-
istrstvu za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana, pri Cirilu Baškoviču .

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 466-003/97 Ob-93

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil
(Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za izdelavo lokacijskih
dokumentacij za neposredne posege v

prostor na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

1. Predmet razpisa je predhodno ugoto-
viti usposobljenost izvajalcev za izdelova-
nje lokacijskih dokumentacij za graditev ob-
jektov in naprav ter drugih posegov v pro-
stor na območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki

Pravico udeležbe na javnem razpisu ima-
jo podjetja, ki so registrirana za opravljanje
tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbani-
stičnim načrtovanjem in drugimi posegi v
prostor po 69. členu zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor.

3. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni,
– odločbo o izpopolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– podatke o številu zaposlenih,
– dokazila o izobrazbi in pooblastila za-

poslenih,
– reference, ki so jih na tem področju

pridobili z dosedanjim delom,
– idejni predlog organizacije dela in kal-

kulativnih elementov za vrednotenje dela.
4. Oddaja ponudbe
Ponudbo v zapečateni ovojnici z identi-

fikacijo firme ter pripisom “Ne odpiraj! Po-
nudba za izdelavo lokacijskih dokumenta-
cij” je potrebno dostaviti v 30 dneh po obja-
vi v Uradnem listu RS na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Uprava za urejanje
prostora in varstvo okolja, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, do 12. ure.

5. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih po-

nudb bo naslednji delovni dan po dnevu
oddaje ponudbe ob 12. uri v sejni sobi Mest-
ne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
Slovenj Gradec.

6. Merila za ugotavljanje ustreznosti po-
nudbe so:

– popolnost ponudbenih elementov,
– predlog organizacijske sheme dela pri

izdelavi lokacijskih dokumentacij.
7. Ponudniki lahko pridobijo dadatne in-

formacije na Upravi za urejanje prostora in
varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gra-
dec. Kontaktna oseba je Jože Fras, telefon
0602 41-073.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 5 dneh od dneva odpiranja
ponudb. Z usposobljenimi ponudniki bo
sklenjena pogodba o načinu izvajanja razpi-
sanih del.

Št. 466-004/97 Ob-94

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja Mestna občina Slovenj Gradec, Upra-
va za urejanje prostora in varstvo okolja
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 javni razpis
za izbiro strokovnjaka za sodelovanje na
področju urbanističnega načrtovanja in
oblikovanja pri izvajanju programskih
nalog Uprave za urejanje prostora in
varstvo okolja Mestne občine Slovenj

Gradec v letu 1997

 1. Predmet razpisa je redno strokovno
tehnično sodelovanje na področju urbani-
stičnega načrtovanja in oblikovanja na po-
dročju programskih nalog Uprave za ureja-
nje prostora in varstvo okolja Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, ki obsega konsultacije
in svetovanje pri:

– pripravi lokacijskih mnenj, soglasij,
poročil;

– pripravi strokovnih podlag za graditev
objektov in naprav in drugih posegov v pro-
stor (lokacijski postopki);

– izdelavi idejnih zasnov pri mikroam-
bientalnih in arhitektonskih posegih v pro-
stor s specifičnim ureditvenim režimom ozi-
roma zaščito;

– pripravi razgrnitev prostorsko izved-
benih aktov;

– verifikaciji strokovnih gradiv;
– sodelovanju pri posameznih segmen-

tih dela občinskih strokovnih služb in odbo-
rov, ki se nanašajo na prostorsko problema-
tiko.

Letna vrednost konsultantskega dela v
okviru pogodbe je okvirno 800.000 SIT,
predvideno število ur opravljenega dela je
360 ur letno.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki

Pravico udeležbe na razpisu imajo orga-
nizacije, ki so registrirane za opravljanje
strokovno tehničnih nalog s področja arhi-
tektonskega in gradbenega projektiranja in
na področju urbanističnega načrtovanja in
oblikovanja .

3. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sa,

– podatke o številu zaposlenih,
– dokazila o izobrazbi in pooblastila za-

poslenih,
– reference, pridobljene na tem področju

z dosedanjim delom.
4. Oddaja ponudbe: ponudbo je potrebno

poslati v zapečateni ovojnici z identifikaci-
jo firme in označbo “ne odpiraj – razpis” v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Uprava za urejanje prostora in varstvo oko-
lja, Šolska ulica 5.

Veljavne so ponudbe, ki prispejo do zad-
njega veljavnega dne do 12. ure.

5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb po prvi delovni dan po dnevu oddaje
ponudb ob 12. uri v sejni sobi Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec.

6. Merila za izbor ponudnika so: popol-
nost ponudbenih elementov, reference.

7. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko ponudniki dobijo na Upravi za ureja-
nje prostora in varstvo okolja Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, kontaktna oseba je Jože
Fras, tel. št. 0602 41 – 073.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 5 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba o strokovno tehničnem sodelovanju
za leto 1997.

 Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-95

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za tisk splošnega turističnega prospekta

Slovenije
I. Predmet razpisa je tisk splošnega turi-

stičnega prospekta Slovenije v različnih je-
zikovnih inačicah v nakladi 300.000 izvo-
dov.

Tehnični podatki za tisk:
Format: 210 × 300 mm (zaprt).
Obseg: 32 strani + ovitek z zavihkom

(6 strani),
notranje strani:
24 strani – color + 8 strani – ena barva,
zaprt ovitek – 210×300 mm,
odprt ovitek – 597×300 mm.
Papir: ovitek – 170 g (gardamat)
24 strani – 115g (gardamat),
8 strani – 80–100 g (recyclo - color).
Priprava: filmi naročnikovi.
Dodelava: šivano.
Tisk: 4/4 + peta barva mutacija.
Naklada: 300.000 izvodov,

100.000 izvodov vsake jezikovne ver-
zije: angleško, nemško, italijansko.

II. Merila in pogoji
1. Izvajalec bo med konkurenčnimi po-

nudbami izbran predvsem na podlagi na-
slednjih kriterijev:

– reference (referenčni prospekti oziro-
ma brošure s področja turizma),

– najugodnejša cena ob kvaliteti oprede-
ljeni v razpisu,

– najkrajši rok dobave,
– plačilni pogoji.
2. Vsebina vloge
Vlogi mora biti priložen predračun, ki

naj upošteva zgoraj navedene  tehnične po-
datke in ponudbo z navedbo vsebine iz
1. točke.

3. Rok dokončanja dela je 20. februar
1997.

4. Z izvajalcem bo naročnik sklenil po-
godbo.

III. Rok za prijavo
Pisne ponudbe z navedbo cene in ostali-

mi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte
v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za tisk
splošnega turističnega prospekta, ne odpi-
raj” na naslov Center za promocijo turizma
Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
Komisija bo obravnavala popolne vloge,
prejete v roku deset dni od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS. Javno odpira-
nje ponudb bo 27. 1. 1997 ob 11. uri v
prostorih Centra za promocijo turizma Slo-
venije. Ponudniki bodo o rezultatih obveš-
čeni pisno najkasneje v petnajstih dneh po

javnem odpiranju kuvert. Informacije so na
voljo pri Lučki Letič, tel. 061/1891-847.

Center za promocijo turizma Slovenije

Ob-97

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne

dokumentacije
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izdelavo projektne doku-
mentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo ce-
ste Rupa–Kokrica, na odseku od Ceste na
Brdo do nadvoza nad avtocesto, v dolžini
0,55 km, s komunalnimi napravami.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,400.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 7 dni po objavi v Urad-
nem listu RS od 8. do 11. ure, kjer ponudni-
ki lahko dobijo vse informacije.

5. Predivdeni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogo-
ji,

– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-
nosti,

– reference, garancija za kvaliteto del in
izpolnjevanje rokov izvajanja del.

7. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko 11. dan od
dneva objave razpisa (ali prvi naslednji de-
lovni dan) do 11. ure na naslov: Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, soba št. 214/II,
odpiranje ponudb pa bo istega dne ob 12. uri
v sobi št. 20. Ponudbe morajo biti oddane v
zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba za izdelavo projektne doku-
mentacije za rekonstrukcijo ceste Rupa–Ko-
krica!”

Mestna občina Kranj

Št. 04-03-232/2-97 Ob-101

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za krojaške storitve

za izdelavo delov službene uniforme
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa so krojaške

storitve za izdelavo delov letne in zimske
službene uniforme (jopič/suknjič, hla-
če/krilo, srajce, kravata, šapka). Vsi deli
razen  srajc  in  kravat  so  izdelani  po
meri.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
ni izdelek ali za vse izdelke iz javnega raz-
pisa.
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3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je 80,000.000 SIT. Pripadajoči pro-
metni davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe. Na-
tančni roki dokončanja del so navedeni v
razpisni dokumentaciji; okvirni rok za dele
letne uniforme je 15. 5. 1997, za dele zim-
ske uniforme pa 1. 9. 1997, razen za zimske
suknjiče 30. 1. 1998.

5. Dobava delov zimske in letne unifor-
me se bo izvajala v skladu s specifikacijo
naročnika na lokacije devetih carinarnic
(Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gori-
ca in Sežana).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

–da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisnih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na končno ceno izdelka (poraba
materiala).

Merila so navedena po padajočem vrst-
nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo ob predložitvi pooblastila na Carinski
upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130
(VII. nadstropje, vložišče – soba 709) v
Ljubljani, vsak delovnik od 20. 1. do 7. 2.
1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 11. 2. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo upošteval čas prispetja pošiljke na
naslov naročnika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba javni razpis za
izdelavo delov službene uniforme”. Na hrbt-
ni strani mora biti naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje,
Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji za od-
piranje ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranju iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi

Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-102

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-
na, Župančičeva 6, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvedbo svetovalnega inženiringa za
izgradnjo objektov Centra šolskih in

obšolskih dejavnosti
1. Predmet natečaja in obseg del: izved-

ba svetovalnega inženiringa za izgradnjo ob-
jektov Centra šolskih in obšolskih dejavno-
sti:

– dom Bohinj,
– dom Kranjska Gora,
– dom Radenci ob Kolpi,
– dom Lendavske toplice,
– dom Fiesa II. faza,
– dom Cerkno,
– dom Arboretum,
– dom Podbočje,
– dom Planica,
– dom Gorenje pri Zrečah.
Dela se bodo oddala po posameznih ob-

jektih.
2. Orientacijska vrednost celotne inve-

sticije za vse objekte znaša: 320,000.000
SIT.

3. Predvideni rok pričetka dela: 20. 2.
1997.

Predvideni rok dokončanja del: oktober
1997 – marec 1998.

4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“CŠOD” – Ne odpiraj! dostavite v zapeča-
tenem ovoju na naslov: Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Služba za investicije, Trubar-
jeva 3, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 3. 2. 1997 do
12. ure.

5. Odpiranje ponudb bo 3. 2. 1997 v pro-
storih Ministrstva za šolstvo in šport, Služ-
be za investicije, Trubarjeva 3, Ljubljana.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference za objekte, v zadnjih dveh

letih, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 100,000.000 SIT,

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom (avansov ni),

– opredelitev potrebnih del pri izvedbi
svetovalnega inženiringa,

– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva razpisa do vključno
petega dne po objavi med 9. in 12. uro v
prostorih Centra šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Šmartinska 134a, Ljubljana.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del pri

izvedbi svetovalnega inženiringa,

– kadri,
– cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

vsi udeleženci pisno obveščeni.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 58/96 Ob-103

Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil in njenih sprememb
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup kombi-busa za prevoz otrok

1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-
validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je nakup
kombi busa s kapaciteto do osemnajst sede-
žev.

3. Rok dobave je 14 dni od sklenitve
pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in reference.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: cena in plačilni pogoji, rok do-
bave, ugodnosti pri nudenju servisnih de-
javnosti.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov Zavod
za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ponudba za kombi
bus – Ne odpiraj!”. Javno odpiranje ponudb
bo deseti dan po objavi v Uradnem listu RS
v prostorih Zavoda za usposabljanje inva-
lidne mladine Kamnik ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na tel. št. 061/817-444,
Simončič.
Zavod za usposabljanje invalidne mladine,

Kamnik

Št. 110-1/97 Ob-96A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

 javni razpis
za oddajo: Poročilo o vplivih na okolje

za AC odsek Krška vas – Obrežje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 22. 1. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).
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Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 2. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Poročilo o
vplivih na okolje za AC odsek Krška vas –
Obrežje.”

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1997 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Du-
najska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-96B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list 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 Arja vas – Vransko;

zaščita podtalnice – lovilci olj
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 50.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 24. 1. 1997 dalje, strokov-
ne informacije vam posreduje Žana Krašo-
vic, dipl. inž. (tel. 063/725 277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 2. 1997 do 9. v vložišče DDC
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Arja vas
– Vransko; zaščita podtalnice – lovilci olj.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1997
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

 DARS, d.d.

Št. 4/97 Ob-98

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

opreme scenske razsvetljave
1. Predmet razpisa je regulacijski pult za

vodenje luči s sledečimi tehničnimi karak-
teristikami:

– okvirno število reguliranih kanalov je
400,

– DMX 512 komunikacijski protokol,
– možnost daljinskega upravljanja,
– monitor,
– vsaj 1 prelivnik in vsaj 20 grup (ma-

sterjev),
– vsaj 200 spominskih lokacij z mož-

nostjo poljubnega urejanja sekvenčnega re-
da,

– elektronsko preimenovanje številk po-
sameznih kanalov (soft patch),

– možnost izpisa lučnih zapisov,
– arhiviranje lučnega zapisa na disketah

3.5” 1.44 MB.

2. Ponudbe morajo vsebovati najmanj na-
slednje elemente:

– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji ponudnika,
– dokazila o boniteti, ki niso starejši kot

30 dni,
– skupno ceno (v SIT) z vsemi dajatva-

mi fco naročnik,
– plačilne pogoje,
– dobavni rok,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– reference ponudnika,
– garancijski rok in zagotavljanje servi-

sa po izteku garancije,
– odzivni čas v primeru okvare,
– način zavarovanja plačil.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena, plačilni pogoji, jamstva,
– popolnost in strokovnost ponudbe,
– rok dobave in garancijski rok,
– reference ponudnika.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na sedežu naročnika vsak de-
lovni dan pri Vinku Severju od 8. do 12. ure
od 20. 1 do 31. 1. 1997.

5. Ponudniki morajo oddati svojo po-
nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako ”Ne odpiraj – ponudba za
pult”. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki
bodo dospele v vložišče naročnika do 7. 2.
1997 do 10 ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
naročnika v sejni sobi v prvem nadstropju
dne 10. 2. 1997 ob 10. uri.

7. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dnevih.

Št. 4/97 Ob-99

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za oddajo elektroinstalacijskih del
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je oddaja elektroin-
stalacijskih del za potrebe naročnika za čas
enega leta.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah,
– seznam opravil,
– jamstva za kvaliteto in
– reference.
4. Okvirna vrednost letnih storitev je

5,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– kompletnost ponudbe,
– cena in
– reference ponudnika.
6. Ponudniki morajo oddati svojo po-

nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
elektroinstacijska dela” do 4. 2. 1997. Na-
ročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo dos-
pele do 5. 2. 1997 do 24. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 1997
ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dnevih.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu naročnika pri Vinku
Severju vsak delovni dan od 8. do 12. ure od
20. 1. do 31. 1. 1997.

Št. 4/97 Ob-100

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za oddajo ključavničarskih del

1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-
turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je oddaja ključavni-
čarskih del za potrebe naročnika za čas ene-
ga leta.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah,
– seznam opravil,
– jamstva za kvaliteto,
– reference.
4. Okvirna vrednost letnih storitev je

5,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki morajo oddati svojo po-

nudbo na naslov naročnika v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
ključavničarska dela” do 4. 2. 1997. Naroč-
nik bo upošteval ponudbe, ki bodo dospele
do 5. 2. 1997 do 24. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 1997
ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dnevih.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu naročnika pri Vinku
Severju vsak delovni dan od 8. do 12. ure od
20. 1. do 31. 1. 1997.

Cankarjev dom, Ljubljana

Ob-105

Kompas International, d.d., Pražakova 4,
Ljubljana, na podlagi sklepa nadzornega
sveta Kompas International, d.d., Ljubljana,
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup

Katamaranov Prince of Venice
in Poreč 1

Vse informacije glede opisa katamara-
nov, ki so predmet nakupa, števila zaposle-
nih in pogoje za sodelovanje, dobijo zainte-
resirani na Kompas Internationalu, tel.
061/310-969, faks 061/318-262 pri Urbasu
in Obalu.

Ponudbe morajo prispeti na sedež druž-
be: Kompas International, d.d., Pražakova
4, Ljubljana do 5. 2. 1997. Ponudbe morajo
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biti poslane s priporočeno poštno pošiljko v
zapečatenih ovojnicah z oznako “Razpisna
komisija prodaje katamaranov – Ne odpi-
raj”.

Pri ponudbi za nakup katamaranov je po-
goj plačilo varščine v višini 2,500.000 SIT
na ŽR št. 50100-601-13773 s pripisom “na-
men nakazila varščina za ponudbo”. Varšči-
na se ne obrestuje in se bo vrnila ponudni-
kom, ki ne bodo izbrani, najkasneje v roku
60 dni po končanem zbiranju ponudb.

Ta objava ne zavezuje družbe Kompas
International, da z najboljšim ali katerim
koli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji
katamaranov.

Kompas International, Ljubljana

Ob- 106

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju 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 oddajo del: izgradnja vodovoda

Kostanjevica
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izgradnja:
– vodovoda Kostanjevica,
– črpališča Orehovec 1,
– črpališča Orehovec 2.
3.Orientacijska cena: 35,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 1. 3. 1997,

dokončanje: 31. 5. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, realnost ponudbe, dodatne
ugodnosti,

B) Razpisni pogoji
1. Vsi,ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– poimenski spisek morebitnih podizva-
jalcev z referencami,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “Vodovod Kosta-

njevica – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti najkasneje do 18. 2.
1997, do 10. ure na Občino Krško, oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gos-
podarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ
14, kjer dobite tudi vse dodatne informaci-
je.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 30 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Ob-107

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju 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 oddajo del: dobava in postavitev

manjkajoče vertikalne prometne
signalizacije v Občini Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: dobava in postavitev

manjkajoče vertikalne prometne signaliza-
cije v Občini Krško.

3.Orientacijska cena: 5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 1. 3. 1997,

končanje: konec leta 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna 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,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “Vertikalna signa-

lizacija – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti
v zapečateni kuverti najkasneje do 14. 2.
1997, do 10. ure na Občino Krško, oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
11. uri.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gos-
podarsko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ
14, kjer dobite tudi vse dodatne informa-
cije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Ob-108

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju 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 oddajo del: obnova horizontalne-

talne prometne signalizacije v Občini
Krško

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: obnova horizontalne

– talne prometne signalizacije v Občini Kr-
ško.

3.Orientacijska cena: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 1. 3. 1997,

končanje: konec leta 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna 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,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “Horizontalna signa-

lizacija- Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 14. 2. 1997,
do 10. ure na Občino Krško, oddelek za gos-
podarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje
ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob 11.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu
RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospodar-
sko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.
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Ob-109

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju 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 oddajo del: vzdrževanje parkov in
zelenic, ureditve in zasaditve javnih

površin v Občini Krško
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje parkov

in zelenic, ureditve in zasaditve javnih po-
vršin v Občini Krško.

3. Orientacijska cena: 11,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 1. 3. 1997,

končanje: konec leta 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna 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,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– datum, do katerega velja ponudba.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Vzdrževanje par-

kov in zelenic – Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
14. 2. 1997, do 10. ure na Občino Krško,
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E ob 10.30.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu
RS, od 7. do 8. ure na oddelku za gospodar-
sko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 006-1/97 Ob-104

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnih razpisov za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Občina Cerklje na Gorenjskem, ki jo zasto-
pa župan Franc Čebulj in Osnovna šola Da-
vorin Jenko Cerklje na Gorenjskem, ki jo
zastopa ravanatelj Jernej Zajc

javni razpis
za obnovo strešne kritine na Osnovni

šoli Davorina Jenka v Cerkljah na
Gorenjskem

1. Investitor: Občina Cerklje na Gorenj-
skem, ki jo zastopa župan Franc Čebulj.

2. Predmet ponudbe: strešna kritina v iz-
meri 1.700 m2.

3. Ponudniki si objekt lahko ogledajo
vsak dan od 8. do 15. ure v Cerkljah, Kr-
vavška cesta 2.

4. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo na sedežu Občine Cerklje, Franceta
Barleta 23.

5. Merila za najugodnejše ponudbe:
– cene in plačilni pogoji,
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik inve-

stitorju,
– dokazilo o registraciji in opravilni spo-

sobnosti.
6. Oddaja ponudb: za ponudbo z oznako

“Ne odpiraj” obnova kritine je zadnji rok za
oddajo 15. dan od objave v Uradnem listu
RS, oziroma prvi delovni dan do 12. ure na
naslov: Občina Cerklje, Ul. Franca Barleta
23.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 15. dan oziroma prvi delovni dan
po objavi v Uradnem listu RS ob 13. uri v
prostorih Občine Cerklje, Ul. Franca Barle-
ta 23.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 10 dni.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega od ponudnikov.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 598/96 Ob-110

Republika Slovenije, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
cesta 50, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in zakonom o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), objavlja:

javni razpis
za izbiro izdelovalca strokovnih

elaboratov na podlagi katerih bodo
izdelani projekti za Univerzitetno

knjižnico v Ljubljani
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
cesta 50, Ljubljana vabi zainteresirane po-
nudnike, da skladno s pogoji tega razpisa
predložijo ponudbe za izdelavo strokovnih
elaboratov za gradnjo Univerzitetne knjižni-
ce v Ljubljani (v nadaljnjenm besedilu UKL).

2. Predmet razpisa in obseg del
Izdelava strokovnih elaboratov:
– za centralni nadzorni sistem z mož-

nostjo vodenja posameznih naprav,

– za možnosti tehnologije multimedij-
skih prostorov in medijskega interierja,

– povezovanja računalniške opreme (oži-
čenje).

Elaborati morajo biti izdelani tako, da
bodo uporabni za izdelavo projektov PGD
in PZI za gradnjo nove stavbe UKL.

Ponudniki lahko ponudijo izdelavo vseh
razpisanih del ali izdelavo posameznega ela-
borata v skladu z navodili in zahtevami v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

4. Roki: elaborati morajo  biti izdelani v
roku 30 dni od podpisa pogodbe.

5. Vsebina ponudb: ponudbe morajo biti
sestavljene in njihova vsebina mora biti po-
dana v skladu z razpisno dokumentacijo in
v uvodu navedeno odredbo. Elaborati, ki so
predmet tega razpisa, morajo biti izdelani v
skladu z idejnim projektom. S ponudbami
želimo pridobiti tudi prikaz programskih
možnosti.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so zlasti:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– v ponudbi predstavljen program oziro-
ma opis pristopa k rešitvam,

– prikazane programske možnosti,
– kadrovska usposobljenost,
– ponudbena vrednost, ki mora biti spe-

cificirana po posameznih elementih cene,
– ponudnik ne sme biti proizvajalec, do-

bavitelj oziroma zastopnik proizvajalca raz-
pisanih sistemov,

– ponudnik, ki ponudi izdelavo večih ela-
boratov nima zato posebne prednosti.

Naročnik si pridržuje pravico da odda
vsa razpisana dela enemu izdelovalcu ali
posamezne elaborate večim izdelovalcem.
V primeru, da naročnik meni, da je za izde-
lavo posameznih elaboratov, v celotni vse-
bini ali delno, primernih več izvajalcev, lah-
ko to delo tudi večim izvajalcem odda delno
ali v celotni vsebini. Naročnika pri izbiri ne
veže najnižja cena, kar izključuje obveznost
skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najnižjo ceno.

Naročnik si tudi pridržuje pravico zavr-
niti brez pojasnila o vzroku katerokoli po-
nudbo ali del le-te, ne da bi imel od ponud-
nikov kakršnokoli obveznost.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo vsak dan v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo RS na Starem trgu
2 v Ljubljani (drugo nadstropje, tel.
12-62-080) med 9. in 14. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višni 20.000 SIT na žiro ra-
čun št. 50102-601-37763. Na nakazilu mora
biti oznaka “razpis UKL”.

Strokovne informacije in ogled idejnega
projekta je možen v istih prostorih v torek
in četrtek med 10. in 14. uro, po predhodni
najavi pri Stanetu Mikužu.

8. Oddaja ponudb in rok
Vsak ovitek s ponudbo mora biti zapeča-

ten in na njem mora biti naročnikov naslov
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Slovenska cesta 50, Ljubljana ter označba
“Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro izdelo-
valca strokovnih elaboratov UKL”. Prijave
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morajo prispeti na navedeni naslov do 3. 2.
1997 do 12. ure. Nepravočasno prispele, ne-
pravilno opremljene ter nepopolne ponudbe
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene po-
nudnikom.

9. Odpiranje ponudb bo javno dne 5. 2.
1997 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS, na Starem trgu 2
(drugo nadstropje), v Ljubljani. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 601-011/96-04 Ob-111

Na podlagi izrečenega ukrepa Mini-
strstva za finance, Službe za proračunsko
inšpekcijo in na podlagi 29. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja Občina Tržič

razveljavitev javnega razpisa
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Tržič

1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Predmet razpisa so prevozi učencev v

Osnovno šolo Bistrica, Osnovno šolo Zali
rovt in Osnovno šolo Križe.

3. Relacije prevozov, vozni redi, število
otrok, ki se vozijo, lahko ponudniki dobijo
osebno ali po telefonu pri ravnateljih os-
novnih šol ali na uradu za družbene dejav-
nosti Občine Tržič.

OŠ Bistrica, ravnatelj Anton Ručigaj, tel.
064/53-283; OŠ Zali rovt, ravnatelj Janez
Godnov, tel. 064/53-214; OŠ Križe, ravna-
telj Janez Piškur, tel 064/57-310.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno
in v skladu z osnovno prometno zakonodajo.

5. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime ponudnika, naslov ponudnika, do-
kazilo o registraciji, reference, bruto ceno
prevoženega kilometra in ugodnosti.

6. Ponudniki naj svojo vlogo pošljejo do
23. 10. 1996 na naslov: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolski
prevoz”.

7. Odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996 ob
11. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.

8. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Št. 601-011/96-04 Ob-112

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Občina Tržič

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Tržič

1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Predmet razpisa so prevozi učencev v

osnovno šolo Bistrica, Osnovno šolo Zali
rovt in Osnovno šolo Križe na naslednjih
relacijah in naslednjem voznem redu:

OŠ Bistrica
Odhod Ura Prihod Ura

Leše 7.25
Brezje 7.35 OŠ Bistrica 7.40
Zvirče 7.30 OŠ Bistrica 7.36
Brezje 7.40 OŠ Bistrica 7.45
Merc. Tržič 7.45 OŠ Bistrica 7.50

OŠ Bistrica 12.30 Leše 12.45
OŠ Bistrica 12.30 Merc. Tržič 12.35
OŠ Bistrica 12.35 Zvirče 12.45
OŠ Bistrica 13.20 Leše 13.35
OŠ Bistrica 13.20 Merc. Tržič 13.25
OŠ Bistrica 13.25 Zvirče 13.35

OŠ Križe
Odhod Ura Prihod Ura

Jelendol 7.00
Merc. Tržič 7.15 OŠ Križe 7.20
Senično 7.15
Žiganja vas 7.22 OŠ Križe 7.25
Merc. Tržič 7.17 OŠ Križe 7.20

OŠ Križe 12.45 Žiganja vas 12.48
OŠ Križe 12.45 Senično 12.58
OŠ Križe 12.50 Merc. Tržič 12.55
OŠ Križe 13.40 Žiganja vas 13.43
OŠ Križe 13.40 Senično 13.52
OŠ Križe 13.40 Jelendol 14.00

OŠ Zali rovt
Odhod Ura Prihod Ura

Grahovše-Lom 6.30 Merc. Tržič 6.45
Podljubelj 6.55
B. Č. Bistrica 7.05 OŠ Zali rovt 7.10
Grahovše-Lom 7.00 Merc. Tržič 7.15

B. Č. Bistrica 11.30
OŠ Zali rovt 11.35 Podljubelj 11.45
Merc. Tržič 12.00 Lom-Grahovše 12.15
B. Č. BISTRICA 13.10
OŠ Zali rovt 13.15 Podljubelj 13.25
Merc. Tržič 13.40 Lom-Grahovše 13.55
B. Č. Bistrica 14.10
OŠ Zali rovt 14.15 Podljubelj 14.25
Merc. Tržič 14.40 Lom-Grahovše 14.55

3. Orientacijska vrednost naročila:
73.400 SIT s prometnim davkom dnevno.

4. Prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili. Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno
in v skladu z osnovno prometno zakonodajo.

5. Naročnik bo z izbranim prevoznikom
sklenil pogodbo o prevozih učencev predvi-
doma od 1. marca 1997 do konca šolskega
leta 1996/97.

6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-
ma ime ponudnika, dokazilo o registraciji,
reference, dnevno ceno prevozov s promet-
nim davkom po gornjem voznem redu, na-
čin obračunavanja prevozov, ugodnosti, ki
jih ponudnik nudi naročniku in navedbo ose-
be, ki daje tolmačenja na zahtevo naročnika
v zvezi s ponudbo.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: celovitost ponudbe, cena s prometnim
davkom, plačilni pogoji, kvaliteta opravlje-
ne storitve.

8. Ponudniki naj svojo vlogo pošljejo do
28. 1. 1997 na naslov: Občina Tržič, Trg

svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za šolski
prevoz”.

9. Odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997 ob
11. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič.

10. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 10 dneh od odpiranja ponudb.

11. Vse dodatne informacije dobijo na
Uradu za družbene dejavnosti Občine Tržič,
tel.: 064/53-462.

Občina Tržič

Št. 2/97 Ob-113

Javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnih del za

izvajanje aktivnih oblik prezaposlovanja
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska ulica 2.
2. Predmet razpisa
Strokovna dela za izvajanje aktivnih ob-

lik prezaposlovanja presežnih delavcev
RZVZ kot so:
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– samozaposlitve presežnih delavcev,
– prezaposlitve presežnih delavcev,
– odpiranje novih delovnih mest.
Od potencialnih ponudnikov pričaku-

jemo:
A) Aktivno sodelovanje s predstavniki

institucij lokalne skupnosti pri pridobivanju
informacij o možnih oblikah prezaposlova-
nja.

B) Organizacijo in vključevanje presež-
nih delavcev v razen oblike prekvalifikacij
v skladu s potrebami gospodarstva in RZVZ.

C) Informacije in vzpodbujanje poten-
cialnih investitorjev pri odpiranju novih de-
lovnih mest.

D) Strokovno pomoč presežnim delav-
cem pri pripravi dokumentacije za samoza-
poslitev.

E) Sodelovanje z naročnikom in pred-
stavniki pristojnega ministrstva pri pripravi
razpisov za nove programe.

F) Strokovna ocena prispelih vlog.
G) Izdelava poročil naročniku o realiza-

ciji v skladu z njegovimi potrebami.
H) Vsa druga opravila po nalogu naroč-

nika, ki so potrebna za kvalitetno izvajanje
programov aktivnih oblik prezaposlitve pre-
sežnih delavcev RZVZ.

3. Strokovne informacije o razpisanih de-
lih je mogoče dobiti na sedežu investitorja
pri Mariji Skušek, tel. 0601/64-100 int. 403,
vsak dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost del na 1/2 letni
ravni znaša 6,000.000 SIT.

5. Razpisana dela se bodo opravljala
kontinuirano  v prvi polovici leta 1997 v
skladu s potrebami naročnika.

6. Ponudba mora biti smiselno izdelana
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil. Ponudbi je potrebno priložiti
BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni, ter akceptni nalog za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbenih del.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je petnajsti dan, dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
petnajstih koledarskih dni.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka.

Ponudbe pošlje ponudnik na naslov:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
2, Zagorje ob Savi.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba za strokovna dela za iz-
vajanje aktivnih oblik prezaposlovanja – Ne
odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo petnajsti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku petnajstih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS, ob 10. uri v prostorih
investitorja.

Predstavniki ponudnikov, prisotni pri
javnem odpiranju morajo komisiji predloži-
ti ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2/97 Ob-114

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za “rekonstrukcijo
Upravne zgradbe Rudnika Zagorje v

zapiranju”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Rekonstrukcija upravne zgradbe, ki bo

obsegala:
a) obnovo fasade,
b) zamenjavo oken,
c) zamenjavo kritine,
d) zamenjavo kleparskih izdelkov,
e) izgradnjo vhodnega portala,
f) obnovo tlakov in stropov v pritličju in

podstrešju,
g) dodelavo podstrešja,
h) izgradnjo novega stopnišča,
i) instalacije,
j) hortikulturna ureditev.
3. Lokacija: Grajska ulica št. 2, Zagorje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

40,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi kompletno iz-

vedbo vseh razpisanih del ter obvezno loče-
no po posameznih postavkah (od a do j).

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 nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po posa-
meznih postavkah ter ločena po posamez-
nih vrstah del.

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 doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh-
nični 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 gle-

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

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo ter trenutno razpoložljiva
sredstva,

– 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 posamez-

nih vrstah del,
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

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.

dne do 11. ure po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Sa-
vi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnaj-
sti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (“Rekon-
strukcija upravne zgradbe)”.

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 3/97 Ob-115

Javni razpis
za izdelavo piezometra za termalno vodo

v Zagorju ter fizično izvedbo le-tega
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izdelava naslednjih

del:
a) RP: Izdelava projekta piezometra,
b) fizična izvedba del (vrtanje, oprem-

ljanje piezometra...).
3. Lokacija: območje sedanjih tj. obsto-

ječih rudniških objektov.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

14,900.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
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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. 22/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana na postav-
kah 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 doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njimi skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualne potrebne
informacije (kontaktna oseba je tehnični
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 gle-

de 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 finanč-
nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršnekoli odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize s
ciljem racionalnejšega gospodarjenja s pro-
računskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 30.
dne do 11. 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 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 ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Izdelava ru-
darskega projekta za izdelavo piezometra
za termalno vodo ter fizično izvedbo le-te-
ga).

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 2908/97 Ob-117

Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana,
Godeževa 11, objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala za leto 1997
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega

materiala za potrebe izvajanja učnih pro-
gramov ter delo šolske administracije.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
nabav: 1,800.000 SIT.

III. Rok dobave: sukcesivno skozi vse
leto.

IV. Vrste (tip) pisarniškega materiala, ki
je predmet povpraševanja, je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovnik od 8. do 12.
ure v tajništvu šole, Godeževa 11, Ljublja-
na. Kontaktna oseba je Darko Horvat, tel.
344-065.

V. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VI. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– fiksivnost cen,
– dobavni roki,
– dostava na navedeni naslov,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
VII. Naročnik ni obvezen sprejeti najce-

nejšo ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa:
1. Ponudbe morajo prispeti na gornji na-

slov najkasneje do 3. 2. 1997 do 12. ure.
2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti

ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro pisarniškega materiala”, ter toč-
nim nazivom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
6. februarja 1997 v prostorih AV dvorane
prve stavbe na naslovu naročnika. Predstav-
niki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve. Prav tako bodo izločene ponudbe za ka-
tere se bo v katerikoli fazi postopka ugoto-
vilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazilih.

IX. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo predložiti naslednje
podatke in izjave:

– firmo, oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne

sme biti starejše od treh mesecev,
– dosedanje reference,
– s strani agencije za plačilni promet po-

trjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziroma
podjetniki posamezniki potrjeno davčno na-
poved za leto 1995 s strani pristojne davčne
uprave,

– dobavne roke za naročene materiale,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– predlog pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-

deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste. Cene morejo biti navedene v
SIT s posebej navedenim prometnim dav-
kom,

– pri sestavi ponudbe je potrebno upo-
števati 15 dnevni rok plačila,

– datum do katerega velja ponudba.
X. Naročnik si pridržuje tudi pravico, da

ne sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov, oziroma da v primeru, da izbrani po-
nudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neiz-
polnjevanju pogodbenih obveznosti s strani
izbranega dobavitelja, lahko takoj prekine
pogodbo in pozove k podpisu za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega na-
jugodnejšega ponudnika na tem javnem raz-
pisu.

Osnovna šola Danile Kumar
Ljubljana

Ob-118

Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola,
objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo akumulatorjev za

zasilno razsvetljavo in razsvetljavo
operacijskih sob

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Predmet razpisa:
– Baterija 220 V, 78 Ah (zasilna razsvet-

ljava) za sistem 19 × 6 SpG 78,
– Baterija 24 V, različne kapacitete (ope-

racijska razsvetljava) za sistem 16 × 1 SpG
130,

– Baterija 515 Ah za sistem 12 × 1 SpG
515,

– Baterija 824 Ah za sistem 12 × 1 SpG
824.

3. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije: inž. Dekleva Ivan na tel. 066/67-690
int. 205.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ceno (fco Izola),
– plačilne pogoje,
– življenjsko dobo in karakteristike ba-

terij,
– referenčne podatke,
– ostale ugodnosti (rabati, komercialni

popusti, donatorska sredstva...).
5. Rok za oddajo ponudb: komisija bo

upoštevala vse ponudbe, ki bodo sprejete
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najkasneje do 27. 1. 1997 do 12. ure na
naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola. Ponudbe naj bodo oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za akumulatorje”. Odpiranje ponudb
bo 27. 1. 1997 ob 12. uri v sejni sobi v I.
nadstropju Splošne bolnišnice Izola.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-119

Javni razpis
za izbiro izvajalca ureditvenih del v

strugi pod elektrarno HE Mariborski
otok

1. Naročnik: Dravske elektrarne, d.o.o.,
Maribor.

2. Predmet razpisa: ureditvena dela v
strugi pod elektrarno HE Mariborski otok.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika DEM Maribor,
Obrežna ul. 170, vsak dan med 10. in 12.
uro v sobi 103, na podlagi potrdila o vplači-
lu zneska za kritje materialnih stroškov v
višini 20.000 SIT na žiro račun naročnika
št. 51800-601-28970. Na nakazilu mora biti
oznaka “Razpis za ureditvena dela”.

4. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

O izbiri ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

DEM – Dravske elektrarne, d.o.o.,
Maribor

Ob-120

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) objavlja Upravna enota
Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

strokovnih del pri pregledih za
ugotovitev pogojev za opravljanje

dejavnosti po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah na območju

Upravne enote Tolmin (Ur. l. RS, št.
30/93)

1. Razpisovalec je Upravna enota Tol-
min, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših izvajalcev, ki so strokovno usposobljeni
in primerni za izdajo izvedeniških mnenj v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o primernosti objektov in opreme
za opravljanje trgovinske in gostinske de-
javnosti, proizvodnje, storitev in drugih de-
javnosti s področja:

– gradbeništva,
– strojne stroke,
– elektro stroke,
– varstva pri delu,
– požarnega varstva,
– zdravstvenega varstva,
– varstva okolja.
Storitev obsega, strokovni ogled poslov-

nih prostorov in opreme ter izdelavo pisne-
ga mnenja v skladu s pravili stroke.

3. Obvezna vsebina ponudbe:
– firma in naslov ponudnika z navedbo

strokovnih področij, na katero se nanaša po-
nudba,

– dokazilo o statutu ponudnika,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti za področja, na kate-
ra se nanaša prijava,

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev in plačilni pogoji za po-
samezen strokovni ogled,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daje strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

4. Razpisovalec bo pri odločanju preso-
jal ponudbe po naslednjih kriterijih:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– vrsta in število referenc na posamez-

nih strokovnih področjih,
– cena, plačilni pogoji in rok za izvedbo

strokovnih del.
5. Dodatne informacije lahko prijavitelji

dobijo pri Oddelku za gospodarstvo Uprav-
ne enote Tolmin na tel. 065/81-311 pri Hia-
cinti Leban ali Marici Klinkon.

Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 15
dni po objavi tega razpisa na naslov Uprav-
na enota Tolmin, Ulica padlih borcev 1b,
Tolmin. Prijave morajo biti oddane v zapr-
tih kuvertah z oznako “Javni razpis za izbi-
ro izvajalcev za pregled poslovnih prosto-
rov – Ne odpiraj”.

6. Odpiranje ponudb bo 3. 2. 1997 ob
13.30 v prostorih Upravne enote Tolmin.

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

7. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.

Ob-121

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) objavlja Upravna enota
Tolmin

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi

objektov

1. Razpisovalec javnega razpisa je
Upravna enota Tolmin, Ulica Padlih borcev
1b, Tolmin.

2. Predmet javnega razpisa je opravlja-
nje strokovnih del, ki jih določa 70. člen
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, 59/96) na nasled-
njih strokovnih področjih:

a) na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,

b) na področju strojnih instalacij in na-
prav,

c) na področju električnih in telekomu-
nikacijskih instalacij in naprav,

d) na področju varstva pri delu,
e) na področju varstva okolja (varstva

voda, zraka, tal in varstva pred hrupom).
Izbrani izvajalci bodo strokovna dela na

teh področjih opravljali kot člani komisije
za tehnični pregled zgrajenih objektov, ki jo
bo na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov imenoval Oddelek za okolje in pro-
stor Upravne enote Tolmin.

Strokovna dela se bodo izvajala na po-
dročju Upravne enote Tolmin.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z
njim povezanega tehničnega svetovanja ali
druge ustrezne dejavnosti in katerih stro-
kovni delavci izpolnjujejo še naslednje po-
goje:

a) za strokovna dela iz alinee a., b. in c.
prejšnje točke: pogoje za odgovornega pro-
jektanta po 29. členu zakona o graditvi ob-
jektov na posameznem strokovnem področ-
ju,

b) za strokovna dela iz alinee d. prejšnje
točke: pogoje iz 8. člena pravilnika o pogo-
jih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena or-
ganizacija, ki opravlja strokovne naloge s
področja varstva pri delu (Ur. l. RS, št.
61/96),

c) za strokovna dela iz alinee e. prejšnje
točke: pogoje iz 3. in 4. člena odredbe o
pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve
pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na
okolje (Ur. l. RS, št. 70/96).

Prijava mora vsebovati:
– firmo in naslov prijavitelja, navedbo

strokovnih področij, na katera se nanaša pri-
java ter ime in priimek oseb, ki bodo po
posameznih strokovnih področjih opravlja-
le strokovne naloge,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (izpis iz sodnega re-
gistra ali registra samostojnih podjetnikov,
ter odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
dokazilo o usposobljenosti strokovnih de-
lavcev ter navedbo referenc strokovnih de-
lavcev na področjih, na katera se nanaša
prijava,

– cenik in plačilne pogoje za opravljanje
strokovnih nalog pri tehničnem pregledu za
značilne zvrsti objektov ter rok, v katerem
bodo ta dela opravljena.

4. Razpisovalec bo pri odločanju preso-
jal ponudbe po naslednjih kriterijih:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– vrsta in število referenc na posamez-

nih strokovnih področjih,
– cena, plačilni pogoji in rok za izvedbo

strokovnih del.
5. Dodatne informacije lahko prijavitelji

dobijo pri Oddelku za okolje in prostor
Upravne enote Tolmin na tel. 065/81-311
pri Božidarju Rustja ali Mihaeli Leban..

Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 15
dni po objavi tega razpisa na naslov Uprav-
na enota Tolmin, Ulica padlih borcev 1b,
Tolmin. Prijave morajo biti oddane v zapr-
tih kuvertah z oznako “Javni razpis za pred-
hodno ugotavljanje usposobljenosti izvajal-
cev za opravljanje posameznih strokovnih
del – Ne odpiraj”.

6. Odpiranje ponudb bo 3. 2. 1997 ob
13. uri v prostorih Upravne enote Tolmin.

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

Upravna enota Tolmin

Št. 403-4/96 Ob-122

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Ljubljana, Jesenkova 3, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o za-
časnem financiranju potreb iz proračuna Re-
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publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro ponudnika za oddajo poslovnih

prostorov za potrebe Davčnega urada
Maribor

1. Predmet razpisa: najem najmanj 1300
m2 poslovnih površin v isti poslovni stavbi
in opremljenih s pisarniškim pohištvom in
policami v arhivu ter najmanj 30 parkirnih
prostorov v neposredni bližini poslovnih
prostorov za potrebe Davčnega urada Mari-
bor. Prostori morajo biti kvalitetno urejeni,
opremljeni s kvalitetno in funkcionalno pi-
sarniško opremo, zavesami in talnimi oblo-
gami, telekomunikacijsko opremo (telefon-
skimi aparati in telefonsko centralo z vsaj 4
direktnimi linijami). Prostori morajo biti da-
ljinsko ogrevani, ustrezno razsvetljeni. Na-
jem bo trajal najmanj 5 let z možnostjo po-
daljšanja

2. Orientacijska vrednost za opredeljeno
minimalno dobo najema (5 let) je
175,500.000 SIT z vključenim prometnim
davkom.

3. Predvideni datum vselitve: 1. 3. 1997 z
možnostjo postopne zasedbe prostorov, v
skladu s potrebami Davčnega urada Maribor.

4. Lokacija: Maribor.
5. Naročnik si pridržuje pravico:
– do eventualne dodatne kvadrature po-

slovnih površin,
– do eventualne spremembe prerazpore-

ditve pisarniške opreme,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov.
6. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:

a) potrdilo o lastništvu poslovnih pro-
storov oziroma potrdilo o pravici razpola-
ganja s poslovnimi prostori za čas najema,

b) registracija podjetja (izpis iz sodnega
registra),

c) bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,
oziroma BON 3),

d) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

e) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti,

f) parafiran (vsaka stran posebej), izpol-
njen predlog pogodbe in priloge k pogodbi:

– načrt poslovnih prostorov z prostor-
skimi razporeditvami pohištva na delovno
mesto,

– načrt razporeditve telekomunikacijske-
ga z možnostjo napeljave informacijskega
omrežja,

– načrt lokacije parkirnih prostorov,
g) dosedanje reference oziroma navedba

eventualnega razpolaganja poslovnih pro-
storov na drugih lokacijah in njihova povr-
šina.

Opomba: datum izdaje dokumentov v ali-
neah od b) do e) ne sme biti starejši od 30
dni od dneva objave razpisa v Uradnem li-
stu RS. Dokumenti morajo biti predloženi v
originalu oziroma v primeru predloženih fo-
tokopij mora original biti na vpogled.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

a) željena velikost in opremljenost pro-
storov na isti lokaciji,

b) konkurenčnost cen (cena najema
za m2, izražena v tolarjih z vključenim pro-
metnim davkom),

c) najmanj polletna zagotovitev fiksnih
cen; sprememba cene le na osnovi sklenitve
aneksa,

d) plačilni rok najmanj 20 dni od izstavi-
tve računa za pretekli mesec,

e) druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 6. 2. 1997 do

9. ure, osebno, na naslov: Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Ljubljana, Jesenkov 3, prit-
ličje, soba P4 pri Heleni Strgar.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, raču-
nalniškega in ostalega potrošnega materia-
la” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi Davčne uprave Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Jesenkova 3 (mansarda).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju morajo imeti s seboj
pooblastilo o zastopanju.

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

10. Za dodatna pojasnila v zvezi z jav-
nim razpisom, izključno v pisni obliki.

Davčna uprava Republike Slovenije
Glavni urad

Št. 0045/82-308/1-97 Ob-134

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in 4. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo objekta MNZ RS v najem
1. Predmet razpisa je oddaja objekta

MNZ RS, Ljubljana, Kotnikova 8, v najem.
V objektu sta dva ločena prostora:

A) Prostor površine 107,92 m2, oprem-
ljen z gostinsko opremo, sanitarijami in skla-
diščnim prostorom,

B) Prostor površine 457,44 m2 s pripada-
jočimi sanitarijami (WC in tuši). V tem pro-
storu je trenutno štiristezno kegljišče, opre-
ma ni last MNZ RS.

2. Izhodiščna vrednost mesečne najem-
nine:

A) prostor površine 107,92 m2: 210.000
SIT,

B) prostor površine 457,44 m2: 200.000
SIT.

3. Merila za izbor:
– cena,
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– ohranjanje dosedanje dejavnosti,
– druge ugodnosti.
4. Ogled objekta bo mogoč v petek, 24. 1.

1997 ob 8. uri.
5. V poštev pridejo ponudbe za objekt v

celoti.

6. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/1-97 oddaja ob-
jekta MNZ RS v najem – dokumentacija.

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/1-97 oddaja objekta MNZ
RS v najem – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
10. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Odpiranje ponudb bo 11. 2. 1997 ob
11. uri v prostorih VPVŠ, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

V kuverti z dokumentacijo mora biti
predložena:

– veljavna registracija podjetja za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis, overje-
na na sodišču, obrtniki predložijo overjeno
potrdilo pristojnega organa za dejavnost –
datum ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb;

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki pa
zaključni račun in davčno napoved za prete-
klo leto ter potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro računu za zadnje
tri mesece.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

8. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

9. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Rocenska 56, pri Darji Jug, tel.
59-666 int. 262 od 8. do 9. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 04-03-232/2-97 Ob-136

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za krojaške storitve

za izdelavo delov službene uniforme
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa so krojaške

storitve za izdelavo delov letne in zimske
službene uniforme (jopič/suknjič, hlače/kri-
lo, srajce, kravata, šapka). Vsi deli razen
srajc in kravat so izdelani po meri.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
ni izdelek ali za vse izdelke iz javnega raz-
pisa.

3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je 80,000.000 SIT. Pripadajoči pro-
metni davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe. Na-
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tančni roki dokončanja del so navedeni v
razpisni dokumentaciji; okvirni rok za dele
letne uniforme je 15. 5. 1997, za dele zim-
ske uniforme pa 1. 9. 1997, razen za zimske
suknjiče 30. 1. 1998.

5. Dobava delov zimske in letne unifor-
me se bo izvajala v skladu s specifikacijo
naročnika na lokacije devetih carinarnic
(Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gori-
ca in Sežana).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
teve oziroma jih ne sprejema,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na končno ceno izdelka (poraba
materiala).

Merila so navedena po padajočem vrst-
nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo ob predložitvi pooblastila na Carinski
upravi Republike Slovenije, Šmartinska 130
(VII. nadstropje, vložišče – soba 709) v
Ljubljani, vsak delovnik od 20. 1. do 7. 2.
1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 11. 2. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka, na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo upošteval čas prispetja pošiljke na
naslov naročnika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba javni razpis
za  izdelavo  delov  službene  uniforme”.
Na  hrbtni  strani  mora  biti  naslov  po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje,
Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji za od-
piranje ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na carinski upravi
RS, tel. 061/140-10-44, int. 21-92, Irena
Bera, vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 0049-308-3/97 Ob-137

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro usposobljenih serviserjev

birotehnične opreme, ki je izven
garancijskega roka

1. Predmet javnega razpisa je izbor po-
nudnikov, ki so registrirani za servisiranje
birotehnične opreme in imajo zaposlene us-
posobljene serviserje.

2. Predmet servisiranja je naslednja opre-
ma:

– fotokopirni stroji:
  – Cannon tip stroja NP 1020, 1215,

1510, 1520, 1550, 2010, 2020, 3030, 3050,
4335, 6010, 6012, CL 10, 700,

  – Xerox tip stroja 1025, 5026, 5350,
  – Develop tip stroja 100,
  – Minolta tip stroja 3050, 1080, 3170,
– rezalci papirja:
  – Pion tip stroja 2101,
  – Rexel tip stroja 500,
  – Dahle tip stroja 20630.
Servisiranje omenjene opreme bo na ob-

močju Slovenije.
3. Ponudbe morajo vsebovati:
– ceno delovne ure,
– ceno najpogosteje uporabljenih rezerv-

nih delov,
– stalnost cen,
– ostale stroške, ki se zaračunavajo,
– izjavo ponudnika o odzivnem času in

času odprave napake,
– razširjenost servisne mreže po Slove-

niji.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta storitev in celovitost ponudbe,
– konkurenčnost cen,
– dosedanja sodelovanja z naročnikom,
– poznavanje okolja naročnika,
– plačilni pogoji v skladu z zakonom o

izvrševanju proračuna,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi.
5. Upoštevaje vse kriterije in merila za

izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbra-
ti najcenejšega ponudnika.

6. Z izbranimi ponudniki bo naročnik
sklenil pogodbe o vzdrževanju in servisira-
nju birotehnične opreme, ki ji je potekel
garancijski rok, po načelu “servisiranje na
klic”. Naročnik bo prednostno obravnaval
ponudbe, ki ne bodo predvidevale zaraču-
navanja pavšalnih mesečnih stroškov servi-
siranja oziroma tiste, ki bodo predvidevale
le minimalne pavšale. Naročnik bo sklenil
pogodbo z izbranimi ponudniki za dobo ene-
ga leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

– prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/3-97 Servisi-
ranje – Dokumentacija,

– druga kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/3-97 Servisi-
ranje – Ponudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
servisiranje katere opreme tega razpisa se
ponudbe nanašajo ter ime in naslov ponud-
nika.

Ponudbe pošiljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
6. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 7. 2. 1997 ob
10. uri v prostorih MNZ – RS, VPVŠ, Kot-
nikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni 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 morata biti
priloženi veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva razpisa ter 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 or-
gana za dejavnost, zaključni račun in izjavo
banke o povprečnem mesečnem stanju na
žiro računu za zadnje tri mesece.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

11. Vsa morebitna pojasnila se dobe v
Sektorju za vzdrževanje in upravljanje
zgradb, Cankarjeva 4, Ljubljana ali po tel.
061/172-42-41 med 7. in 8. uro pri Hvastija.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-138

Republika Slovenija, Upravna enota Ra-
dovljica, objavlja na podlagi 4. člena odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in 89. člena zakona o upravi (Ur. l.
RS, št. 67/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86

ter Ur. l. RS, št. 59/96) in 4. člena zakona
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.

30/93) na območju Upravne enote
Radovljica

1. S tem razpisom se iščejo:
– najugodnejši izvajalci, ki so usposob-

ljeni za opravljanje posameznih strokovnih
del pri tehničnih pregledih po 67. členu za-
kona o graditvi objektov s področja gradbe-
ništva, strojništva, elektroinstalacij, vodne-
ga gospodarstva, prometa in zvez, varstva
pri delu in ekologije;

– najugodnejši izvajalci, ki so usposob-
ljeni za izdajo izvedenskih mnenj v skladu s
4. členom zakona o gospodarskih družbah o
primernosti objektov in opreme za opravlja-
nje trgovinske, gostinske in proizvodne de-
javnosti ter storitev in drugih dejavnosti s
področij gradbeništva, strojne in elektro
stroke, varstva pri delu, požarnega varstva,
zdravstvenega varstva, veterine in varstva
okolja.
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2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti izvajalcev, ki predstavljajo istočasno
vsebino ponudb, so:

– overjena dokazila o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje dejavnosti,

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daje  strokovnega  mnenja  o  ustreznosti
stanovanjskega  oziroma  poslovnega  pro-
stora.

3. Merila za izbiro ponudnika bodo stro-
kovna usposobljenost, reference, rok izved-
be ogleda in izdaje strokovnega mnenja ter
cena storitev.

4. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Upravna enota
Radovljica, Gorenjska 18, 4240 Radovljica.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca strokovnih del pri tehničnih pre-
gledih”.

Dodatne informacije dobite na Upravni
enoti Radovljica, tel. 715-153.

5. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri, v
prostorih Upravne enote Radovljica, v sejni
sobi v tretjem nadstropju.

6. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Upravna enota Radovljica

Št. 012-1/97-02 Ob-116

Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

Sanacija plazu Lože-Konc
1. Investitor: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Predmet razpisa je: sanacija plazu

Lože-Konc, Rimske Toplice, v naslednjem
obsegu:

– izvedba opornega AB zidu,
– ureditev odvodnjavanja,
– ostala dela.
3. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob pla-
čilu materialnih stroškov 10.000 SIT), pro-
jektno dokumentacijo na vpogled in even-
tuelne dodatne informacije pa dobijo v po-
nedeljek, sredo in petek od 7. do 10. ure v
10 dneh po objavi razpisa na Občini Laško,
Mestna ulica 2, na oddelku za investicije in
prostor, tel. 063 731 122.

4. Orientacijska vrednost del je 15 mio
SIT, orientacijski rok 2 meseca od uvedbe v
delo.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,

– način plačila in fiksnost cen,

– možnost kreditiranja investicije ali za-
mik plačila,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,

– usposobljenost ponudnika in priložena
dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma 75.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94).

– popolnost ponudbe,

– opcija ponudbe,

– rok izvedbe,

– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-
pešnost izvedbe.

8. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od
objave javnega razpisa v zaprti ovojnici z
oznako: “Sanacija plazu Lože-Konc ponud-
ba, Ne odpiraj” v tajništvo urada župana
Občine Laško, ali poslati na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2.

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v sejni dvorani
Občini Laško.

10. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Laško

Št. 110-1/97 Ob-135A

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) in zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96), Republika Slovenije – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

javni razpis
za oddajo del: Cenitev kmetijskih,

gozdnih in stavbnih zemljišč ter
objektov za potrebe

premoženjskopravnega urejanja M in R
cest

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 22. do 24. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Nevenka Ža-
gar-Čakš, dipl. iur. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
21,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 2.  1997 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Cenitev kme-
tijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč.” -
N.Ž.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 2.  1997
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.

Št. 110-1/97 Ob-135B

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) in zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96), Republika Slovenije – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD in PZI

rekonstrukcije regionalne ceste R 352
Šentilj–Gornja Radgona odsek št. 1306

od km 1+200 do km 2 + 200
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 22. do 24. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Metka Marinček,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do  vključno  5.  2.  1997  do  9.30  v
vložišče Direkcije Republike Slovenije za
ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št.
207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PGD in PZI
rekonstrukcije reg. ceste Šentilj-G. Radgo-
na.” - M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-135C

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) in zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96), Republika Slovenije – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija križanja
magistralne ceste M 3/248 z železnico
izdelava PGD-PZI za podhod v Ptuju
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Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 22. do 24. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Anton Brodnjak,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 1997 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija
križanja mag. ceste za podhod Ptuj.” - A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-82

Ime javnega glasila: Dolenjski list Novo
mesto, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 24,

1. Viri financiranja za izdajanje pokra-
jinskega tednika Dolenjski list so naročnina
in kolportažna prodaja časopisa, objavlja-
nje ekonomsko-propagandnih in drugih og-
lasov ter prihodki družbe od računalniške
grafične priprave drugih časopisov in knjig.

2. Več kot 10 odstotkov kapitala družbe,
in sicer 20 odstotkov poslovnih deležev, je
v lasti družbenika Pooblaščena družba za
upravljanje Atena ena, d.d., Ljubljana, Slo-
venska cesta 56, ki ima tako 215 od skupaj
1.063 glasov.

3. Skladno s 30. in 32. členom družbene
pogodbe in sklepom 1. skupščine družbe
opravlja poslovodske posle družbe Dolenj-
ski list Novo mesto, d.o.o., direktor Drago
Rustja.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-142

Uprava delniške družbe Delika, d.d., Je-
senice na podlagi statuta delniške družbe
sklicuje

2. skupščino delniške družbe
ki bo dne 27. 2. 1997 ob 12.30 na sedežu

družbe na Jesenicah, Titova 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev verifikacijske komisije in

dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog za imenovanje organov skupščine.
2. Poročilo pooblaščene osebe o pregle-

du in preverjanju knjig in dokumentacije
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
pregledu in preverjanju knjig in dokumen-
tacije družbe.

3. Letno poročilo družbe za leto 1996 in
predlog delitve dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo družbe za leto 1996 in predlog delitve
dobička.

4. Začetek postopka redne likvidacije
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani sklep o začetku postopka redne likvi-
dacije družbe.

Glasovanje bo javno. Vsaka delnica daje
en glas.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma
zastopnikih.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke o pooblastitelju in pooblaš-
čencu ter podpis pooblastitelja.

Delika, d.d., Jesenice
uprava delniške družbe

Ob-133

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

5. redno skupščino
družbe Kompas Design, d.d.,

ki bo v torek, 18. februarja 1997 ob 12.
uri v sejni sobi Hotela Austrotel v Ljubljani,
Miklošičeva 9.

Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, 2 preštevalca in se
postavi za notarko Nado Kumar po predlo-
gu uprave.

2. Poročilo o uresničevanju poslovne po-
litike družbe za preteklo obdobje.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
uresničevanju poslovne politike družbe za
preteklo obdobje v predloženem besedilu
po predlogu uprave.

3. Zaključni račun družbe za 1996 s pred-
logom delitve rezultata.

Predlog sklepa:
a) Sprejme se zaključni račun za leto

1996  po  predlogu  uprave  in  nadzornega
sveta.

b) Oblikuje se sklad lastnih delnic po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

4. Cilj poslovne politike in finančni na-
črt družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
cilji poslovne politike s finančnim načrtom
za leto 1997 po predlogu uprave.

5. Spremembe  in  dopolnitve  statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

6. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujeta se dva člana

nadzornega sveta kot predstavnika delničar-
jev po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, bo
18. 1. 1997 poslano delničarjem, hkrati pa
bo tudi na vpogled delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov Ljubljana,
Pražakova 4.

Pri točkah dnevnega reda, kjer je predvi-
deno glasovanje, delničarji glasujejo na pod-
lagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor. Ta bo odprt pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine.

Kompas design, d.d.
direktor

Razne objave

Ob-81

ŽJ Meting d.o.o., C. Železarjev 8, Jese-
nice, po pooblastilu družb SŽ – Železarne
Jesenice razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Objekt “Računalniški center ERC”
Številka vložka je 962, št. parcele 1189/1

– delno, 1190, 1191, k.o. Jesenice.
Objekt ima 2601 m2  neto površine in

skupno komunalno opremljeno stavbno
zemljišče, ki meri 2560 m2. Ocenjena tržna
vrednost objekta je 1,475.280 DEM in zem-
ljišča 80 DEM m2. Objekt je primeren za
poslovno trgovski center. Delno je oddan, z
možno odpovedjo.

Varščina je 100.000 DEM.
2. Objekt “Glavna pisarna”
Številka vložka je 962, k.o. Jesenice, št.

parcele 1247/1 – delno. Objekt ima 1.320
m2 koristne površine in skupno komunalno
opremljeno zemljišče, ki meri 2.500 m2.
Ocenjena tržna vrednost objekta je 542.000
DEM in zemljišča 112 DEM m2. Objekt je
primeren za poslovno dejavnost.

Varščina je 50.000 DEM.
3. Objekt “Stanovanjska hiša C. v Rovte

1”
Številka vložka je 962, št. parcele 1959

in 1960/1 – delno, k.o. Jesenice. Objekt ima
613 m2 koristne površine in skupno komu-
nalno opremljeno stavbno zemljišče, veliko
približno 700 m2. Ocenjena tržna vrednost
objekta je 25.000 DEM, zemljišča pa 52
DEM m2.

Varščina je 10.000 DEM.
4. Objekt “Stavba Kašta”
Številka vložka je 962, k.o. Jesenice, št.

parcele 1247 – delno. Objekt ima 1578 m2

koristne površine in skupno komunalno
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opremljeno zemljišče, veliko 1750 m2. Oce-
njena tržna vrednost objekta je 545.000
DEM, zemljišča pa 68 DEM/m2. Objekt je
primeren za trgovsko ali proizvodno dejav-
nost.

Varščina je 50.000 DEM.
5. Objekt “Šamotarna 2”
Številka vložka je 962, k.o. Jesenice, št.

parcele 1247/1 – delno. Objekt ima 991 m2

koristne površine in skupno komunalno
opremljeno zemljišče veliko 1070 m2. Oce-
njena tržna vrednost objekta je 68.000 DEM
in zemljišča 40 DEM/m2.

Varščina je 10.000 DEM.
6. Objekt “Vetrila in trafo postaja”
Številka vložka je 962, k.o. Jesenice, št.

parcele je 1247 – delno. Objekt ima korist-
ne površine 446 m2 in skupno komunalno
opremljeno zemljišče velikosti 1340 m2.
Ocenjena tržna vrednost objekta je 6.500
DEM in zemljišča 58 DEM/m2..

Varščina je 10.000 DEM.
7. Zemljišče “Kamnolom Podmežaklja”
Številka vložka je 4 k.o. Podmežaklja,

št. parcel so:

Parc. št. Površina m2 Vrednost

792/5 145036 1 DEM/m2

792/6 23848 1 DEM/m2

792/14 177 7 DEM/m2

792/15 140 7 DEM/m2

792/16 942 1 DEM/m2

792/17 88 7 DEM/m2

792/18 10 7 DEM/m2

792/19 6 7 DEM/m2

792/20 3855 1 DEM/m2

792/26 61735 1 DEM/m2

Zemljišče se prodaja tudi po delih par-
cel, vendar v zaokroženih enotah.

Varščina je 10% od vrednosti ponudene-
ga nakupa.

Splošno
Pod skupno komunalno opremljeno zem-

ljišče v točkah od 1 do 6 se šteje stavbišče
in funkcionalno zemljišče.

Objekta pod 1 in 5 sta delno v najemu.
Za vsako razpisano nepremičnino bo tre-

ba izdelati elaborat o funkcionalnem zem-
ljišču in izdelati odmero zemljišča. Po od-
meri bo tudi umaknjena hipoteka za nepre-
mičnine pod 1, 2, 4, 5 in 6.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra Republike Slovenije ozi-
roma  potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo namerava opravljati in predlo-
žiti potrdilo o vplačani varščini, ki mora biti
izvršeno pred končanim rokom za oddajo
ponudb na žiro račun ŽJ Meting d.o.o., št.
51530-601-25734. Vse vrednosti v DEM se
obračunajo v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan vplačila.

Vse stroške prodaje nepremičnine in pre-
nosa pravic na kupca, stroške odmere zem-
ljišča, davke, takse, stroške prodaje poob-
laščencu v višini 1,5% prodajne vrednosti
in drugo, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in možnost zaposlitve delavcev družb Žele-

zarne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu “videno – kupljeno”. Ta obja-
va ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim
ali katerimkoli ponudnikom sklene pogod-
bo o prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odlo-
čila v roku 20 dni po poteku roka za zbira-
nje ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: ŽJ Meting – C. Železarjev 8, 4270
Jesenice z oznako “Ponudba po razpisu
1/97”.

Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki do-
bijo na telefon št. 064/861-441, Emil Až-
man int. 26 – 26 ali Valentin Pretnar int. 28
– 34.

ŽJ Meting, d.o.o., Jesenice

Ob-83

Zaradi izstopa družbenika in izplačila
njegovega poslovnega deleža se osnovni ka-
pital družbe Kager hiša d.o.o., Ob Dravi
4/a, Ptuj od sedanjih 91,085.506,50 SIT
zmanjša za 9,108.550,65 SIT, tako da sedaj
znaša osnovni kapital družbe 81,976.955,85
SIT.

Družba poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala družbe.

Odvetnik Andrej Ketiš
Maribor

Ob-123

Likvidacijski upravitelj družbe Iskra Te-
lon, d.o.o., – v likvidaciji, Savska c. 3, Ljub-
ljana, objavljam v skladu s 381. členom za-
kona o gospodarskih družbah

poziv
vsem upnikom, da v roku 30 dni od obja-

ve tega poziva prijavijo likvidacijskemu
upravitelju svoje terjatve do družbe v likvi-
daciji.

Prijave naj upniki pošljejo na naslov lik-
vidatorja Iskra Holding, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, s pripisom za Telon v likvidaciji.

Iskra Telon, d.o.o., – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj:

Janko Japelj

Ob-60

Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
polic in OSE: ZK 240816, ZK 20714-20718,
ZK 20707-20709, ZK 277672, ZK 398278,
ZK 398038, ZK 398040, ZK 337364, ZK
278113, ZK 239632, ZK 270409, ZK
288222, ZK 338514, ZK 417161, PV-1
99/95-100/95, PV-1 95/95, PV-1
113/96-114/96, OZ-3 42426-42450, OZ-3
42003, Z-3 56975, 1-N 19101-19110,
1-STAN 48687, AA-PT 3478, AA-PT
3480-3481.

Ob-61

Polzela; tovarna nogavic d.d. Polzela
prodajalna Mojca – Novo mesto preklicuje
štampiljko z vsebino: POLZELA, tovarna
nogavic, d.d., Polzela, Prodajalna “MOJCA”
Novo mesto.

Ob-63

Podjetje Jata meso d.d. preklicuje izkaz-
nico o prostovoljnem zdravstvenem zavaro-
vanju za našo bivšo delavko Jereb Metka
1206978505350, Sneberska 166/a, 1260
Ljubljana Polje.

Ob-70

Lastnina d.o.o. Kamnik, Steletova 8,
Kamnik preklicuje veljavnost žiga z napi-
som “LASTNINA, d.o.o. Kamnik, Steleto-
va 8, 61240 Kamnik”.

Bec Miroslav, Frasova 6, Ptuj, preklicu-
je priglasitveni list, št. 42-0024/94. p-2100

Berčič Marija s. p., Brilejeva 19, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z napisom Trgovinske storitve-Franši-
zing Marija Berčič s. p. Brilejeva 19, 61117
Ljubljana. p-2053

Brgant Bojan, Mencingerjeva 8, Jeseni-
ce, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
14-0447/94 z dne 2. 11. 1994. p-2225

Gradbena meh. in prev., Titova 75, Se-
novo, preklicuje priglasitveni list, št.
19-0087-94 z dne 14. 2. 1994. p-2126

Hypo leasing d. o. o., Dunajska cesta
103, Ljubljana, preklicuje zavarovalno po-
lico, št. 0825518 s 50 procentnim bonusom,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-2042

Papež Vinko, Grajska c. 17, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
015411/0270/00-15/95 z dne 6. 3. 1995.
g-2195

Rudolf Ljudmila, Levstikova 4, Prager-
sko, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 500978/94. g-2123

Summit motors d. o. o., Leskoškova 4,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo avtomobila, št. šasije WFOCXXGB-
VCTC62054, št. motorja TC62054. s-2148

Turar d. o. o., Breg 12, Ljubljana, prek-
licuje zavarovalno polico, št. 0301370, iz-
dala Adriatic Koper. s-2216

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Ambrož Stanislav, Bresternica, Medič
38, Maribor, potni list št. BA 56763. p-2189

Avdula Rasim, Ruška 73, Maribor, potni
list št. BA 117078. p-2176



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 2 – 17. I. 1997 Stran 105

Aćimović Milisav, Kopitarjeva 8, Mari-
bor, potni list št. AA 732927. p-2143

Babič Andreja, Krapje 14, Ljutomer,
potni list št. AA 926562. p-2213

Babnik Šebenik Barbara, Brezje pri Do-
brovi 67, Dobrova, potni list št. AA 17421.
s-2268

Bahtić Elvira, Medvedova ulica 7, Jese-
nice, potni list št. AA 489097. p-2115

Bahtić Ernest, Medvedova ulica 7, Jese-
nice, potni list št. AA 489098. p-2116

Bahtić Himka, Medvedova ulica 7, Jese-
nice, potni list št. AA 574841. p-218

Bahtić Latif, Medvedova ulica 7, Jeseni-
ce, potni list št. AA 196324. p-2117

Bartolj Ana, Veliki Cerovec 10, Novo
mesto, potni list št. AA 689444. g-2065

Beber Zdenka, Čopova 5, Maribor, potni
list št. BA 57179. p-2029

Beranič Srečko, Gamlitz, Avstrija, potni
list št. BA 571549. p-2075

Bizjak Franc, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, potni list št. AA 779773. p-2123

Bokavšek Nataša, Liminjan 5, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 94730.
g-2304

Burger Maksimiljan, Tolstojeva 20, Vir,
potni list št. AA 124935, izdala UE Domža-
le 15. 6. 1992. s-2014

Celič Matjaž, Rožna dolina cesta I/18,
Ljubljana, potni list št. AA 453051, izdala
UE Ljubljana 3. 9. 1992. s-2013

Cimerman Rebeka, Škapinova 10, Celje,
potni list št. AA 409459. p-2101

Čampa Janez, Slatnik 13, Ribnica, potni
list št. AA 692819. s-2221

Čerček Jurij-Marko, Dobrave 77a, Men-
geš, potni list št. AA 229662. s-2256

Čerček Tatjana, Dobrave 77a, Mengeš,
potni list št. AA 124817. s-2255

Čumurović Enes, Gornji trg 31, Ljublja-
na, potni list št. AA 74692. s-2204

Džanič Mustafa, Trg pohorskega bata-
ljona 8, Zagorje, potni list št. BA 532081.
p-2090

Dejak Furlan Ernesta, Prvačina 86 H,
Nova Gorica, potni list št. AA 780028.
p-2193

Dervarič Sašo, Krivec 42, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 60466. s-2160

Despotović Milisav, Živinozdravska ul.
2, Ljubljana, potni list št. AA 112713.
s-2017

Esih Darja, Ulica Štravhovih 39, Mari-
bor, potni list št. AA 123180. p-2076

Gartner Andrej, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, potni list št. AA 16721. s-2018

Gačnik Anzeljc Irena, Glinškova ploščad
10, Ljubljana, potni list št. AA 955838.
s-2136

Gobec Silvo, Šentiljska c. 141, Maribor,
potni list št. BA 468076. p-2089

Godnjavec Jože, Ul. bratov Učakar 90,
Ljubljana, potni list št. BA 522778, izdala
UE Ljubljana 18. 4. 1996. s-2152

Grm Marko, Mestni trg 24, Ljubljana,
potni list št. BA 443474, izdala UE Ljublja-
na. s-2140

Gros Tjaša, Žepovci 6, Apače, potni list
št. BA 484147. p-2011

Gros Urška, Žepovci 6, Apače, potni list
št. BA 581024. p-2012

Habe Srečko, Tomšičeva ulica 1/a, Ža-
lec, potni list št. BA 0471444. p-2129

Habjanič Marija, Nova ulica 26, Spodnji
Duplek, potni list št. BA 131203. p-2107

Halec Miha, Stara ulica 20, Murska So-
bota, potni list št. BA 532827. p-2038

Hočevar Vesna, Oljčna pot 43, Koper,
potni list št. AA 510186. p-2212

Hribernik Doroteja, Goriški vrh 24 c,
Dravograd, potni list št. BA 151701. p-2197

Ilich Ksenija, Kidričeva 77, Mengeš, pot-
ni list št. BA 75520. s-2232

Ivanuša Franc, Dalmatinska ul. 2, Mari-
bor, potni list št. AA 22316. p-2032

Jerman Marko, Strma pot 1, Koper, pot-
ni list št. AA 509475. p-2226

Jermol Bernarda, Zatolmin 49, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 099000.
p-2173

Jurečič Ana, Rašiška 3, Ljubljana, potni
list št. AA 294369. s-2288

Jurič Mitja, Gospejna ul. 13, Maribor,
potni list št. BA 84553. p-2036

Kapič Rifet, Jakčeva 2, Ljubljana, potni
list št. AA 454062. s-2239

Kapla Marjan, Mencingerjeva 37, Ljub-
ljana, potni list št. AA 113352, izdala UE
Ljubljana. s-2246

Kapla Monika, Mencingerjeva 37, Ljub-
ljana, potni list št. AA 93624, izdala UE
Ljubljana. s-2245

Kirbiš Branko, Starše 76 D, Starše, potni
list št. AA 658155. p-2077

Klemen Razbočan Andreja, Levstikova ul.
15, Maribor, potni list št. BA 503507. p-2037

Klun Robert, Cesta OF 40, Maribor, pot-
ni list št. BA 370265. p-2120

Košuljandić Tea, C. Prekomorskih bri-
gad 13, Šempeter pri G., potni list št. AA
95823. p-2206

Krajina Bećir, Topniška 62, Ljubljana,
potni list št. AA 307841, izdala UE Ljublja-
na. s-2151

Krasniqi Agim, Cesta Kozjanskega odre-
da 9, Senovo, potni list št. AA 475199. p-2016

Krevs Gregor, Ravne 17, Tržič, potni
list št. AA 726862. p-2114

Kuburaš Rašid, Čopova 1, Žalec, potni
list št. BA 448770. p-2210

Kverh Olgica, Brdo 68, Bovec, potni list
št. AA 697403. p-2092

Lorbek Drago, Župančičeva 4, Maribor,
potni list št. BA 296134. p-2028

Lukač Jovo, Jakčeva 24, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 676214. p-2159

Lukić Darko, Ul. Č. Močnika 5, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. AA 435096.
p-2187

Luzar Klavdija, Dolnja prekopa 48, Šent-
jernej, potni list št. BA 268998. p-2161

Luznar Boris, Parecag 12/b, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico, št. 258/13016.
g-2305

Lušina Franc, Bela cerkev 13, Šmarješke
toplice, priglasitveni list, št. 5074536.
g-2062

Marn Andrej, Pšenična polica 2, Kranj,
potni list št. AA 086370. s-2020

Mavrič Valentina, Neblo 35, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 51758.
p-2027

Medvešček Andrej, Gonjače 1 i, Kojsko,
potni list št. BA 411239. p-2194

Medvešček Andrej, Gonjače 1i, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
74959. p-2195

Megalič Gregor, Židovska ul. 14, Mari-
bor, potni list št. AA 650558. p-2204

Mehinovič Zahida, Podvine 51, Zagorje,
potni list št. BA 464899. p-2091

Mermal Irena, Ulica v Kokovšek 16/a,
Ljubljana, potni list št. AA 311776. s-2119

Mermal Jože, Ulica v Kokovšek 16/a,
Ljubljana,  potni  list  št.  BA 499315.
s-2120

Međugorac Igor, Prule 23, Ljubljana,
potni list št. AA 529539. s-2088

Mikuž Marjan, Gatina 23, Grosuplje,
potni list št. AA 559728. s-2142

Može Anton, Senožeče 104 J, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 070561.
p-2192

Moharič Miljenka, Klatna ul. 12, Slo-
venske Konjice, potni list št. AA 030234.
p-2069

Mulahmetović Anita, Stanežiče 47,
Ljubljana, potni list št. BA 478840. s-2114

Mulahmetović Damir, Stanežiče 47,
Ljubljana, potni list št. BA 478841. s-2116

Mulahmetović Emina, Stanežiče 47,
Ljubljana, potni list št. AA 216828. s-2113

Mulahmetović Ilijaz, Stanežiče 47, Ljub-
ljana, potni list št. AA 311861. s-2115

Najić Terezija, Grad 21, Grad, potni list
št. BA 139363. p-2121

Novak Danijel, Srebrničeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 446902. s-2061

Obleščak Ljubo, Gradnikova ul. 15, Tol-
min, potni list št. BA 341607. s-2259

Oprešnik Srečko, Badovinčeva 6, Laško,
potni list št. BA 445487. p-2180

Pahljina Cvijeta, Loče pri Poljčanah 95,
Loče, potni list št. AA 472957. p-2202

Pavlovič Stojan, Dekani 75 a, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 32144.
p-2230

Peperko Franc, Holcerjeva 27, Miklavž
na Dravskem pol, potni list št. AA 124213.
p-2010

Perkovič Irena, Zg. Škofije 68 a, Koper,
potni list št. BA 490547. p-2207

Petelin Katjuša, Beblerjeva 18, Koper,
potni list št. AA 512869. p-2175
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Polc Blanka, Kovaška cesta 60, Lovrenc,
potni list št. AA 384220. p-2031

Polič Majda, Lucijin breg 39, Kamnica,
potni list št. BA 131855. p-2006

Poljšak Mitja, Triglavska 36, Radovlji-
ca, potni list št. AA 422255. p-2009

Potrč Matjaž, Slančeva 2, Novo mesto,
potni list št. AA 044295. p-2146

Pukšič Mirica, Knifičeva 16, Maribor,
potni list št. AA 241478. p-2209

Reich Bojan, Ul. Moša Pijade 41, Mari-
bor, potni list št. AA 911934. p-2007

Ribič Avgust, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 771705. g-2067

Rikanović Dušan, Pivola 9, Maribor, pot-
ni list št. BA 570324. p-2166

Rožman Anton, Mali vrh 29, Brežice,
potni list št. AA 037692. p-2141

Rožman Jelka, Hrastje Mota 29s, Ra-
denci, potni list št. AA 849984. p-2040

Rupar Franc, Kmečka pot 8, Ljubljana,
potni list št. BA 124699, izdala UE Ljublja-
na. s-2156

Sajko Franc, Kidričeva 80, Rogaška Sla-
tina, potni list št. AA 959391. p-2068

Selan Jože, Gornja prekopa 12, Krško,
potni list št. AA 29658. p-2122

Skvarča Jože, Rožna dolina c II/20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 318261. s-2021

Skvarča Marlena, Rožna dolina c. II/20,
Ljubljana, potni list št. AA 318259. s-2022

Smrekar Darja, Kamno 52, Kobarid, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 123654.
p-2170

Srebre Marjan, Polena 10, Mežica, potni
list št. BA 380473. g-2124

Stanić Vjekoslav, Ul. V. Vlahoviča 33,
Maribor, potni list št. BA 293947. p-2203

Stepančič Lukas, II prekomorske briga-
de 22, Koper, potni list št. BA 233085.
p-2056

Stepančič Majda, II prekomorske briga-
de 22, Koper, potni list št. AA 208674.
p-2055

Stepančič Majda, II prekomorske briga-
de 22, Koper, maloobmejno prepustnico, št.
AI 55622. p-2057

Stepančič Milivoj, II prekomorske bri-
gade 22, Koper, maloobmejno prepustnico,
št. AI 49721. p-2058

Strle Dušan, potni list št. BA 584626.
p-2198

Strmljan Andrej, Ulica talcev 26, Zagor-
je, potni list št. AA 494692. p-2205

Suhadolc Gregor, Vrhovci c. IX/7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 873282. s-2218

Sušnik Darko, Zelena pot 233, Ljublja-
na, potni list št. AA 76410. s-2063

Šeligo Kristijan, Gradišnikova 20, Mi-
klavž na Dravskem pol, potni list št. BA
295865. p-2005

Šuc Gianni, Parecag 25, Sečovlje, potni
list št. BA 231292. s-2060

Temlin Cvetka, Moščanci 10, Mačkovci,
maloobmejno prepustnico, št. 1487/83. p-2071

Terlikar Marija Alma, Logje 16, Bre-
ginj, maloobmejno prepustnico, št. AI
035598. p-2073

Trilar Boštjan, Pot v Bitnje 24, Kranj,
potni list št. AA 166593, izdala UE Kranj.
s-2121

Urankič Ana Marija, Dobojska ulica 27,
Celje, potni list št. AA 568975. p-2211

Valpatič Ivan, Cankarjeva 7, Radenci,
potni list št. AA 105585. p-2072

Vargazon Miran, Pristava 5, Ljutomer,
potni list št. AA 71335. p-2172

Velikonja Dušan, Kidričeva 28/A, Nova
Gorica, potni list št. AA 181046. p-2196

Venišnik Ivana, Za tremi ribniki 27, Ma-
ribor, potni list št. AA 107833. p-2030

Vinkovič Stanislav, Lipovci 220, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 473627. p-2094

Vitasovič Sonja, Maistrova 5, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 388564. p-2054

Vlahović Marijan, Župančičeva ulica 5,
Izola, potni list št. AA 207115. p-2208

Votek Dušan, Fokovci 69, Fokovci, pot-
ni list št. AA 734185. p-2169

Vuk Franc, Mihovci 28 a, Velika Nede-
lja, potni list št. AA 481850. g-2066

Zejak Slavka, Podlubnik 156, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 231142. s-2147

Zidar Barica, Slomškova 8, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 236978. p-2137

Zorko Terezija, Hrastje Mota 29, Ra-
denci, potni list št. AA 486974. p-2039

Žagar Jožef, Sinja Gorica 96, Vrhnika,
potni list št. BA 214345. s-2260

Žigon Tomaž, Grčarevec 11b, Logatec,
potni list št. BA 317379, izdala UE Logatec
21. 4. 1994. s-2015

Druge listine

Adžem Ramo, Brezje pri Tržiču 19 a,
Tržič, zaključno spričevalo Poklicne šole
za poklicne voznike v Ljubljani, izdano leta
1976. s-2091

Artelj Polona, Dobro polje 13, Brezje,
vozno karto, na relaciji Dobro polje - Ra-
dovljica. g-2093

Avber Robert, Hrvatini 60/A, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 19807. g-2029

Avdić Ismet, Majaronova 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
411790, št. reg. 105893. s-2186

Aver Valter, Loka 46, Črni kal, zavaro-
valno polico, št. 0429950. g-2200

Bažato Katja, Bilje 123, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-2078

Bajt Roman, Podlubnik 285, Škofja Lo-
ka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka,
na ime Bajt Simon. g-2187

Balažić Daniel, Tomšičeva 3, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14567.
p-2041

Balant Viktor, Turn 49, Mislinja, spriče-
valo o končanem 6. razredu OŠ. g-2198

Banko Miroslav, Kovinarska 1 B, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2915. p-2110

Baralić Jelenko, Zakotnica 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6812. s-2262

Batagel Tanja, Podgrič 4, Podnanos, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18817. s-2083

Benčič Tomaž, IX korpus 1, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 8966. p-2082

Benčič Tomi, Hrvatini 212, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 42526. g-2104

Bernik Sandi, Golo brdo 169, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27685.
s-2002

Bertoncelj Tomi, Belca 5, Mojstrana,
vozniško dovoljenje. g-2274

Bezlaj Frančiška, Višnarjeva ulica 6,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065907, št. reg. 102091. s-2145

Bešter Jožef, Virmaše 12 a, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
10907, izdala UE Škofja Loka. s-2079

Bitenc Maja, Česnikova 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28988. s-2006

Blaževič Robert, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586142, št. reg. 161677. s-2001

Blaič Boris, Cesta brigad 25, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31224. s-2312

Blaznik Dunja, Selca 76 a, Selca, vozno
karto, št. 413614, na relaciji Železniki - Sel-
ca. g-2169

Božičič M, Izola, zavarovalno polico, št.
0351274. g-2292

Bohar Zvonko, Kramarovci 3, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 20747. p-2162

Bohor Miha, Gorenji Leskovec 24, Blan-
ca, diplomo, št. 531-7/84. g-2299

Bohorič Mojca, Pijava Gorica 83, Škof-
ljica, indeks VUŠ v Ljubljani. s-2010

Bonjeglav Bogdan, Kovinarska 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 28596.
p-2062

Bratuž Andrejka, Plešivo 11, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-2018

Bregar Nina, Jagnjenica 10 B, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10560.
s-2217

Brčin Vera, Istrskega odreda 39, Porto-
rož, indeks Pravne fakultete Maribor.
g-2203

Budal Tatjana, Ulica 9. septembra 74,
Nova Gorica, delovno knjižico. p-2021

Budimlić Amila, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20905.
s-228

Cah Marino, Črni kal 24, Črni kal, spri-
čevalo, letnik 1985. g-2294

Celin Zoran, Kuteževo 1 c, Ilirska Bi-
strica, delovno knjižico. g-2170

Cimerman Rebeka, Škapinova 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33929.
p-2102
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Cvetkov Rok, Planina 160, Postojna, za-
varovalno polico, št. 0361469, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-2007

Čamernik Anton, Jadranska cesta 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0214617,
izdala Adriatic Koper. s-2309

Čebašek Mojca, Roblekovo naselje 41,
Radovljica, zavarovalno polico, št. 374684.
g-2033

Černe Irena, Letoviška 14, Portorož, de-
lovno knjižico. g-2270

Černe Jernej, Huda polica 3 a, Šmarje
Sap, dijaško mesečno vozovnico, št. 1821.
s-2037

Černelič Branko, Podplat 1 d, Podplat,
zavarovalno polico, št. 409517. g-2058 3

Čič Emil, Velika Brda 5, Hruševje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE, št. 6654, iz-
dala UE Postojna. p-2044

Čurin Janžekovič Alenka, Zagorje 5, To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3352. g-2049

Čuš Bruno, Zadružni trg 6, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. , št. 7204,
izdala UE Ptuj. 2095

Džafić Halid, 16. muslimanske, Srebre-
nik, spričevalo 3. letnika Železničarske sred-
nje šole v Ljubljani, izdano leta 1985. s-2219

Džidič Azra, Ul. svobode 22, Piran, za-
varovalno polico, št. 0393003. g-2301

Dedić Mirhad, Opekarska cesta 38 A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38025. s-2139

Derkovič Kiti, Tržaška 55 b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21966.
s-2084

Dimc Žiga, Zagrajškova 38, Kranj, vo-
zovnico, št. 477145. g-2057

Dimnik Urška, Jarše 34, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39044. s-2257

Dinghauser Tomaž, Pod gozdom cesta
V 39, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
0251993. s-2138

Djogaš Pavo, Senčna pot 2, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 5608. g-2284

Dodić Boris, Markovščina 8, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izda-
la UE Sežana. p-2144

Dodič Boris, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFEGH, št. 4047. p-2070

Dolžan Janez, Dolžanova pot 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806413, izdala UE Kranj. g-2107

Dolinar Andreja, Regentova cesta 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31652. s-2074

Dolinšek Lucija, Laze 16, Velenje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18370. s-2134

Došler Dejan, Gozdna ulica 14, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
35998, izdal LPP. s-2101

Elijaš Jožef, Bogojina 149, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 01213. p-2111

Farčnik Simon, Prekopa 23, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Žalec. p-2199

Fazlič Sadik, vozniško dovoljenje.
p-2063

Ferfolja Nina, Cesta 24 junija 84, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24883.
s-2307

Ferle Mateja, Bizoviška cesta 1 B, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-2159

Feuš Irena, Bratov Pihlar 20, Ljutomer,
odločbo OZS o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje obrtne dejavnost, št.
022559/0171/00-39/1995. p-2174

Fifolt Mirko, Podhosta 37, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21254.
s-2118

Fišer Stojan, Naselje Ljudske pravice 40,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
16736. p-2004

Flere Dragica, Krtina 58, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13162, iz-
dala UE Domžale. s-2150

Fon Mervič Dean, Most na Soči 68, Most
na Soči, zavarovalno polico, št. 346078.
p-2002

Fornazarič Artur, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
izdala UE Nova Gorica. p-2045

Franko Majda, Puconci 252, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 03694. p-2163

Frantar Veruška, Celovška cesta 269,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 384505.
s-2048

Frančič Matevž, Obirska ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585257. s-2310

Fratnik Nina, Kidričeva ul. 31, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. AB, izdala
UE Nova Gorica. p-2109

Furbegović Senada, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2608. s-2068

Galjot Ana, Ručigajeva cesta 42, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736225, izdala UE Kranj. g-2036

Godnjavec Jožef, Ulica bratov Učakar
90, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDGH, št. 81113, S 414898, izdala UE
Ljubljana. s-2153

Golavšek Peter, Petrovče, zavarovalno
polico, št. 0313086. g-2055

Goličič Mateja, Kopališka ulica 16,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23519. s-2133

Golob Špela, Vodnikova 30, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36182.
s-2139

Gorza Terezija, Čepinci 141, Petrovci,
zavarovalno polico, št. 0385054. p-2164

Gostenčnik Davorin, Troblje 43/a, Slo-
venj Gradec, zaključno spričevalo CSŠ Ve-
lenje, šolsko leto 1993/94. g-2168

Grahek Sabina, Pot na blod 4, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6768.
p-2220

Grilanc Tomaž, Bratov Letonje 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058200. p-2215

Grobelnik Frančišek, Železno 16 A, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. S
674941. p-2124

Grobelnik Katarina, Železno 16 A, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30900. p-2125

Halec Mojca, Stara ulica 20, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 33483. p-2051

Hostej Boštjan, Pokoše 27 A, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15631. g-2172

Hočevar Franci, Peruzzijeva 35, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-2265

Hudina Ulla marija, Ulica v Kokovšek
43, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 7135. s-2231

Hudnik Tina, Smrekarjeva 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25167.
s-2211

Hudovernik Matej, Koželjskega ulica 5,
Velenje, indeks, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo v Ljubljani leta 1996. s-2081

Hunar Loredana, Grgar 19/A, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-2080

Jager Nataša, Mlinska po 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0277175 s kuponi.
s-2126

Jakšić Bojan, Gornja Bistrica 51, Čren-
šovci, spričevalo o zaključnem izpitu , št.
1446 Oblačilne šole, izdano leta 1974.
s-2233

Jamšek Dean, Pod Škabrijezom 36,
Kromberk, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, izdala UE Nova Gorica. p-2108

Jan Česnik Suzana, Omersova ulica 45,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce, izdano leta 1984. s-2041

Janjić Svetlana, Višnarjeva 6, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9110. s-2234

Ježovnik Nina, Jamova 48, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13180.
s-2267

Jeran Matjaž, Obrije 5 b, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18745. s-2080

Jerb Danilo, Teharje 36, Teharje, voz-
niško dovoljenje, št. 37123. p-2149

Jerele Tatjana, Ul. D. Bučarja 10, Novo
mesto, maturitetno spričevalo SŠEK Črno-
melj, izdano na ime Lebar Tatjana. g-2199

Jokič Vida, Titova 50, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. 22601/17708/97-4. g-2194

Jonić Sandra, Št. Jurij 48, Grosuplje, po-
trdilo o opravljenem vozniškem izpitu kat.
B, št. 6005/96, izdal Izpitni center Ljublja-
na. s-2141

Juha Dora, Spodnje Škofije 44, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4866. g-2031

Jurjević Miroslav, Lučine 3, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1193. s-2237

Jurkovič Miha, Mahovnik 84, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9710.
p-2214

Jurčak Tina, Škofja vas 33 A, Škofja
vas, zdravniško spričevalo. p-2098
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Justin S., Doslovče 18, Žirovnica 64274,
indeks metalurške šole. g-2281

Jusufović A., Tončka Dežmana 10,
Kranj, spričevalo Poklicne gradbene šole I.
Kavčiča, šolsko leto 1980/81. g-2180

Kadunc Dejan, Štefetova 36, Šenčur, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-2189

Kaisersberger Suzana, Gerečja vas 52,
Ptuj, potrdilo o znanju CPP, št. 6657. g-2197

Kandare Ivan, Čokova 5, Portorož, de-
lovno knjižico. g-2171

Karišik Salih, Trg svobode 10, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 7986. p-2150

Kastelic Tina, Miklošičeva ulica 2 B,
Domžale, indeks Pedagoške fakultete v
Ljubljani. s-2240

Kaučič Franc, G. Ivanjci 21, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 779. p-2050

Kenda Boštjan, Sp. Kanomlja 42 b,
Spodnja Idrija, spričevalo. g-2096

Kene Kristina, Skalska 14, Slovenske
Konjice, spričevalo Srednje šole Slovenj
Gradec, šolsko leto 1994/95. p-2145

Kepic Matjaž, Sr. Gameljne 14, Šmart-
no, delovno knjižico. s-2019

Kerman Jože, Delavska ulica 15, Mo-
ravske Toplice, delovno knjižico. g-2241

Keršmanc Klavdija, Bevke 144, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 4346 -
kombinirana. s-2242

Kidrič Avgust, Cesta na Boč 12, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE, št. 4927, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-2052

Klančar Matej, Kongresni trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 719.
s-2230

Klenar Sabrina, Plavje 55, Škofije, de-
lovno knjižico. g-2295

Klučar Marinkaa, Fara 14 a, Nova vas,
spričevalo, izdano na ime Smolič Marinka.
g-2064

Kmetič Mihael, Mengeška cesta 31,
Mengeš, delovno knjižico. s-2165

Knez Matjaž, Globoko 10 c, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9242. p-2093

Knez Valter, Dobojska 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 19130. p-2095

Knez Veronika, Dobojska4, Celje, zava-
rovalno polico, št. AO 379603. p-2099

Kocijančič Črt, Vojkova 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25113.
s-2082

Kocjan Metka, Bl. Dobrava 96, Blejska
Dobrava, dijaško mesečno vozovnico, št.
020082, izdala Železnica Ljubljana. s-2112

Kocjan Vladimir, Loka pri Zidanem mo-
stu 2, Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 2152. p-2200

Kokolj S., Žerjavska 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 638965, št.
reg. 26999, izdala UE Kranj. g-2183

Kokolj Tatjana, Kerstnikova 9, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne fotografske

šole v Ljubljani, izdano leta 1973, na ime
Finc Tatjana. s-2146

Kolar Milan, Ravenska 57, Beltinci, za-
varovalno polico, št. 0385450. p-2157

Kolar Renata, Kovinarska 16, Celje, di-
plomo. g-2098

Kolar Renata, Kovinarska 16, Celje, za-
ključno spričevalo. g-2099

Kolarič Janko, Sečovlje 104, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9213,
izdala UE Piran. g-2103

Kološa Ludvik, Ivanovci 7, Fokovci, de-
lovno knjižico, reg. št. 53372, ser. št. 23797
in del. knjižico, št. 55125, ser. št. 0103842.
p-2155

Konobelj Mira, Hruševje 19, Hruševje,
listino, št. 00389609 - 9 delnic 1 emisije.
g-2206

Kontrec Samo, Novi log 7 A, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
nične šole v Celju - gradbena usmeritev,
letnik 1992. g-2176

Končar Darja, Javorje 17, Šmartno pri
Litiji, dijaško mesečno vozovnico, št.
38052. s-2247

Koren Marica, Gregorčičev drevored 13,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, , št.
10987. g-2191

Korenjak Martin, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, delovno knjižico, št. 24645. p-2132

Kos Branka, Archinetova ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1975, na
ime Sjekloča Branka. s-2004

Kos Marija, Trubarjeva 50, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16690. p-2015

Kos Vanja, Kremžarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29290.
s-2059

Kotnik Miroslav, Plitvica 24, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5643. p-2084

Kotnik Sandra, Krtina 35 a, Dob, za-
ključno spričevalo SENŠ Rudolfa Maistra.
g-2286

Kovačič Milan, Stopnik 9, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 1117930. p-2131

Kovačič Pšenica, Vošnjakova 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17653.
s-2086

Kozar Robert, Gornja Radgona, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9747. p-2065

Kozel Sandra, Pot k sejmišču 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841182, št. reg. 198601. s-2117

Kozelič Mirjan, Dekani 182, Dekani, spri-
čevalo 1. in 2. letnika PKAŠ Koper. g-2297

Kozlevčar Helena, Pod gozdom VI/30,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26. s-2130

Košir Marjan, Cesta zmage 49, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6263. p-2154

Košorok Andrej, Novo polje c. I/22,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO 03
0343226, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic Ljubljana. s-2249

Krajnc Tomaž, Podvin 19, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005128.
p-2222

Kramar Mihaela, Jereslavec 1 a, Kapele,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5504, izdal
LPP. s-2209

Kraner Franc, Boračeva 46/a, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 6469.
p-2023

Kravos Branko, Branik 42/A, Nova Go-
rica, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdana leta 1985. s-2207

Križnik Marija, Dolenja vas 110, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S792486. p-2218

Krizmanič Milan, Janežičeva cesta 23,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2038

Krmelj Kristina, Žlebe 32 c, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446795, reg. št. 115549. s-2071

Krošelj Damjana, Ježa 99, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7452, izdal
LPP. s-2248

Krušec Tine, Ježa 91, 1000 Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36258. s-2244

Kukovič Darja, Rimska c. 11, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu fri-
zerske šole v Celju, izdano na ime Fijavž
Darja. g-2303

Kunst Stanislava, Trebče 27, Bistrica ob
Sotli, zavarovalno polico, št. 0409994.
g-2276

Kunst Stanislava, Trebče 27, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14558, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-2229

Kurinčič Nadja, Idrsko 65, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Tolmin. p-2151

Kuzma Miran, Melinci 5 A, vozniško
dovoljenje, št. 30954. p-2156

Kysselef Irina, Dragarjeva 10 a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30734, izdala UE Domžale. s-2161

Ladišič Josip, Polje 15, Zagorje, spriče-
valo 1. 2. 3. letnika Poklicne gostinske šole.
p-2001

Ladić Petar, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2108.
s-2135

Lah Branka, Delavska ul. 34, Mojstrana,
diplomo, št. 17308 Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo, izdana leta 1986.
g-2193

Lang Vlado, Trdkova 78, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 30650. p-2134

Lanišnik Ana, Polzela 208, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 357571.
p-2025

Lap Nataša, Lepi pot 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 846217,
reg. št. 197745. s-2008

Lapajne Boris, Sp. Kanomlja 12, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 861887, ser. št. 7055, izdala
UE Idrija. p-2104

Lasič Robert, Arčoni 1, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala Ue Nova Go-
rica. p-2017
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Lavrenčič Marko, Ljubljanska 33, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36974. p-2106

Legat Strasser Sonja, Zabreznica 36, Ži-
rovnica 64274, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1046497. g-2182

Lenarčič Katarina, Savinja 146, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7726. p-2074

Lešar Olga, Miklošičeva 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 12736. p-2167

Lindič Mojca, Posavskega 16, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Smlednik, iz-
dano leta 1972. g-2184

Ložar Polona, Zgornje Gameljne 67,
Šmartno pod Šmarno goro, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 36018. s-2078

Logar Miran, Rožanska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1025691, št. reg. 138189. s-2272

Lončar Andrej, Ob zelenici 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 25623. p-2178

Lovšin Srečko, Mrtvice 5, Stara cerkev,
hranilno knjižico, št. 1276816, izdana pri
HKS Kočevje. g-2283

Lukavečki Štefanija, Gor. Ivanjci 11,
Gornja Radgona, delovno knjižico. p-2022

Lunder Erika, Ulica Istrskega odreda 8,
Koper, indeks Biotehniške fakultete smer
živilska tehnologija v Ljubljani. s-2154

Lupšina Urška, Jelovška 2, Bohinjska Bi-
strica, potrdilo o znanju CPP, št. 2387. g-2282

Luzar Klavdija, Dol. prekopa 48, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16733. p-2158

Macanović Sašo, Puhova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 145385. s-2011

Marenk Andrej, Dražgoše 16, Železniki,
zaključno spričevalo Srednje kovinarsko in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1986. s-2220

Marinšek Egon, Dolomitstskega odreda
26, Postojna, zavarovalno polico, št.
0369271. g-2181

Markežič Monika, Zg. Škofije 71/B,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28887. g-2030

Marot Božo, Bevško 45 a, Trbovlje, za-
varovalno polico, št. 0448407. s-2224

Marovt Maja, Tržaška cesta 21, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 22778.
s-2009

Marčeta Olivera, Lepodvorska 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23436.
S-2158

Matoic Martina, Plešičeva ulica 41,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23166, izdal LPP. s-2210

Medved Robert, Mihovce 6, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29205.
g-2054

Mensur Jusufi, Čižmanova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 974284, št. reg. 132419. s-2263

Mešič Robert, Vransko 87, Žalec, zava-
rovalno polico, št. 0298107. s-2043

Mihič Miha, Kosovelova ulica 2 a, Rib-
nica, dijaško mesečno vozovnico, št. 7121.
s-2236

Miklavc Junoš, Slovenska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927469, št. reg. 95417. s-2044

Miklavčič Lojze, Podgorska 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25188.
s-2252

Mikuš Borut, Demšarjeva ulica 5, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 12123, izdala UE Vrhnika. s-2266

Miljevič Štefan, Fani Grumove 23, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14199.
s-2075

Miljić Slobodan, XXX divizije 15/D,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-2046

Miloševič Mila, Borisa Kidriča 3, Metli-
ka, delovno knjižico, št. 1949646. g-2291

Mladenovič Maja, Kvedrova 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 19684.
s-2027

Mlakar Ivanka, Melikova 35, Ljubljana,
zaključni izpit-spričevalo, izdal Zavod za
usposabljanje slušno prizadetih v Ljubljani,
leta 1972. s-2085

Modic Ervin, Javorniški rovt 20, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-2289

Mohar Barbara, Novo polje cesta I 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 139500, reg. št. 184113. s-2072

Mohorič Anica, Ločič 4, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala
UE Ptuj. g-2050

Mohorič Jure, Zali log 57, Železniki, vo-
zovnico, št. 522824. g-2110

Močilnik Karmen, Meža 112, Dravo-
grad, diplomo Srednje Kovinarske šole Rav-
ne na Koroškem, izdana leta 1987. s-258

Mrak Robert, Matjaževa ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 309840. s-2143

Muličaj Mehrije, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846220, št. reg. 197748. s-2016

Muminović Nezira, Ul. Franca Benedi-
čiča 2, Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika
Poklicne tekstilne šole v Kranju, izdana na
ime Rekić Nezira. s-2137

Murtič Asim, Gimnazijska c. 15 F, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9460. g-2177

Napotnik Bojan, Radegunda 21, Mozir-
je, zavarovalno polico. p-2147

Nonne Igor, Planina 10, Kranj, vozovni-
co, izdal Alpetour Škofja Loka. g-2046

Novak Liljana, Dunajska 113, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6648.
s-2238

Oblak Tončka, Grenc 31, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10057.
s-2243

Oluški Boris, Kejžarja 1, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-2127

Onič Denis, Laporje 111, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18785.
g-2097

Oprešnik Srečko, Badovinčeva 6, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2557, izdala UE Laško. p-2179

Orešar Jožefa, Jurčičeva 10, Brežice,
spričevalo Srednje frizerske šole, izdano le-
ta 1966, na ime Dimić Jožefa. g-g-2128

Ostojič Irena, Vandotova ulica 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28437. s-2279

Ostojič Irena, Vandotova ulica 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico, vpisna št.
25052530. s-2280

Painkret Marjan, Gotovlje 206, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580132. p-2042

Papler Urša, Golnik 151, Golnik, vozov-
nico, št. 478720. g-2296

Pavletič Igor, Dekani 77 A, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 22887. g-2205

Pavli Dušan, Kamniška cesta 13, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika, izdala Center
srednjih šol Novo mesto leta 1981 na ime
Matkovič Rolando. s-2003

Pavlin Marija, Podbrezje 209, Naklo, vo-
zovnico za šolsko leto 1996/97, na ime Pa-
vlin Gregor. g-2175

Pavlinič Zlatka, Rucmanci 29, Tomaž,
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1993. g-2173

Pejkovič Bojan, Klemenova 116, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0415848. s-2213

Penca Habjan Vanja, Šarhova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930948, št. 174854. s-2264

Penko Andreja, Nadanje selo 49, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12993, izdala UE Postojna. p-2165

Pergar Manuela, Cvetna 29, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 25563. p-2088

Perič Mustafa, spričevalo o končani OŠ
Žirovnica. g-2287

Petrinja Petelin Tanja, Bevkova 44, An-
karan, zavarovalno polico, št. 384680.
g-2196

Petrič Damjan, Center 117, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14522, izdala
UE Ravne na Koroškem. p-2059

Pezdirc Urška, Župančičeva c. 26, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15610. s-2162

Pečovnik Andreja, Attemsov trg 1, Gor-
nji Grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-2043

Pivk Tadej, Rovte 4 b, Rovte, vozovni-
co, št. 3042. g-2302

Planinšek Jože, Plečnikova 29, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 43086. p-2014

Plesničar Tanja, Imenje 28, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE No-
va Gorina. p-2152

Plut Zdenka, Šentvid pri Stični 153, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13508. s-2235

Podjavoršek Andrej, Raški dol 1, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu. p-2231
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Podplatan Bogdan, Škapinova ulica 12,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 35692.
p-2148

Polanc D., letno vozovnico. IK 0254.
p-2186

Polančec Darinka, Mestni vrh 113, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 323361,
izdala UE Ptuj. g-2105

Poljanc Marko, Gorenjskega odreda 8,
Kranj, srednješolsko diplomo. g-2100

Pongrac Petra, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16459.
s-2023

Ponikvar Martina, Šempas 169 E, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-2019

Potisk Boris, Pečica 27, Podplat, voz-
niško dovoljenje, št. 12275. p-2181

Pravst Urška, Mariborska 2, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika SEŠ Maribor.
g-2293

Prgkoršek Matej, Prušnikova 4, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 38576. p-2224

Prica Nina, Reška 13, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 6192. s-2129

Prihoda Tina, Štrukljeva 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36346.
s-2163

Prijatelj Pavla, Podboršt 14, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4341.
p-2128

Proselc Branko, Rigonce 28, Dobova,
maturitetno spričevalo Gostinske šole, let-
nik 1977 in indeks o opravljenih izpitih za
4. letnik Gostinske šole. g-2125

Prosen Polona, Smledniška 43/d, Kranj,
vozovnico, št. 414339, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-2190

Pukl Matjaž, Lipce 21, Blejska Dobrava,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 281461,
št. reg. 16978. g-2275

Rajh Jana, Sitarjevška cesta 35, Litija,
spričevalo 4. letnika Srednje šole zago-
stinstvo in turizem, izdano leta 1996. s-2217

Rajčič Milovan, Partizanska 12 b, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13688, izdala UE Koper. p-2060

Rakuša Roman, Kovača vas 111, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14734. g-2052

Ratkovič Sašo, Ob potoku 10, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12788. g-2185

Ravnikar Jernej, Puštal 75 B, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17360. s-2090

Rcegovec Ana, Trg prekomorskih bri-
gad 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 17465. s-2069

Reberšak Alojz, Ljubljanska 56, Celje,
vozniško dovoljenje. p-2096

Remšak Peter, Šokat 1, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8834.
p-2064

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
pooblastilo za pomorskega strojnika I raz-

reda, št. 02/09-2950/81-95, izdano leta 1995
pri upravi za pomorstvo. p-227

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
pooblastilo o usposobljenosti za gašenje
požara na ladji, št. 02/09-1687/95. p-2228

Ribnikar Silvester, Partizanska 2 b, Šen-
čur, zavarovalno polico z kuponi. g-2179

Rihar Miha, Gumnišče 11, Škofljica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1379. s-2073

Rihtar Josip, Spodnja Slivnica 89, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1983. s-2157

Rožič Valči, Goričica 6, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18777.
g-2026

Rončevič Vinko, Pobeška 26, Koper,
vozniško dovoljenje. g-2045

Rus danja, Župančičeva 2 B, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2856.
g-2273

Ručna Nataša, Pahorjeva ulica 28, Ko-
per, indeks Fakultete za družbene vede v
Ljubljani. s-2155

Sedovnik Milica, Erjavčeva 10, Celje,
zavarovalno polico, št. 0378754. g-2056

Sečen Ivan, Samova ul. 8, Brežice, listi-
no. p-2127

Sečen Ivan, Samova ul. 8, Brežice, za-
varovalno polico, št. 268991. p-2190

Skubi Darja, Dragomelj 70, Domžale,
vozniško dovoljenje, št. 30575. g-2192

Slavič Marija, Grobelno 120, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24617,
izdala UE Kranj. p-2216

Slavič Vladimir, Berkovci 20, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. 2062. p-2103

Sluga Andrej, Poljanski nasip 30, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1991. s-2223

Sluga Marija, Razbor 12, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, št. 10509. p-2119

Sluga Marija, Razbor 12, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10509.
p-2191

Smolej Erik, Stari grad 9, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15235.
p-2171

Smoljan Anton, Ulica Goce Delčeva 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 33393. s-2102

Smrekar Darja, Kamno 32, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 242920. p-2067

Srebotnjak Branka, Ig 155, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1095857, št. reg.
194126. s-2225

Stanojević Mijodrag, Ulica prekomor-
skih brigad 5, Tolmin, delovno knjižico, reg.
št. 13042. p-2020

Starina Marjan, Roženberk 4, Šentrupert,
zaključno spričevalo Poklicne elektrošole v
Ljubljani, izdano leta 1979. s-2111

Stergulec Janez, Razdrto 33, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
11403, izdala UE Postojna. s-2229

Stožir Boštjan, Trnoveljska c. 105, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 41361. p-2097

Stojanovič Vitomir, Puntarjeca 2, Ko-
per, zavarovalni polici, št. 0446557 in
0513642. g-2166

Strajnar Anton, Ulica padlih borcev 28,
Ljubljana, spričevalo šole za poklicne voz-
nike na Ježici, izdano leta 1974. s-2227

Strajnar Robert, Celovška cesta 108,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2277

Strmšek Urška, Jezero 139, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076938, št. reg. 210954. s-2278

Strmčnik Leon, Cesta v Mestni log 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22547. s-2144

Stubljar Istok, Trg prekomorskih brigad
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064389, št. reg. 159198. s-2311

Sukič Jožef, Dolanci 34, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 14289. p-2135

Sušnik Petra, Zg. Brnik 116, Cerklje,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-2028

Šabanagić Edo, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2149

Šalamun Tadej, Vrtna 3, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 25836. p-2112

Šantl Marjan, Staro sejmišče 32, Šent-
jernej, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
440/89, letnik 1974. g-2308

Šarkezi Gregor, Tesarska ul. 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 11574. g-2106

Šavli Maja, Kanalski Lan 43, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 526398, izdala UE
Tolmin. p-2130

Šela Božo, Aljaževa 12, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12806. g-2094

Šeselj Marjan, Koroška ulica 10, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12751. g-2164

Šestan Bojan, Koseze 40, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
000031970, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-2076

Šiljar Goran, Pretnarjeva 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
12799. p-2033

Šimenc Tatjana, Tekstilna ul. 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091001, reg. št. 40387, izdala UE Kranj.
g-2188

Šinko Danica, Rajec 5, Jesenice, delov-
no knjižico. g-2298

Škarabot Uroš, Pečinska 29, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0389616, izdala Za-
varovalna družba Adriatic Ljubljana. s-2012

Škrlj Franko, Rakitnik 15 a, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10648.
p-2136

Šmigoc Tanja, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 37813, izdala UE Ce-
lje. p-2008

Šmigovc Amalija, Pernovo 27 a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792923. p-2026
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Šolinc Peter, Goričica 6, Šentjur, delov-
no knjižico. p-2035

Špec Danica, Vranje 22, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 631. p-2003

Špoljar Laura, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33966.
s-2160

Šribar Rok, Dobrteša vas 85/D, Šempe-
ter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BBFGH, št. 12450. p-2034

Šrukelj Roman, Ulica pregnancev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167486, reg. št. 4784. s-2005

Štorman Boris, Šempeter 103 d, Šempe-
ter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. S 903413. p-2013

Štrakl Janko, Lomanoše 427a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 11090. p-2083

Štular Boštjan, Neubergerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766905, št. reg. 61671. s-2300

Štunberger Luka, Trnobvlje 42, Cerklje,
vozovnico, št. 463132. g-2290

Švajger Matjaž, Gragatuš 25, Dragatuš,
vozniško dovoljenje. p-2081

Tacić Latinka, Stražišarjeva 22, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1101508. g-2174

Tanko Saša, Sušje 11, Ribnica, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1522. s-2070

Terčon Herman, Obala 105, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3480, izdala
UE Piran. g-2109

Torkar Joži, Lom pod Storžičem 10/c,
Tržič, zavarovalno polico, št. 0320051.
p-2221

Tovornik Hinko, Črtkova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7518, izdala
UE Ptuj. g-2053

Trapečar Ljubomir, Vižmarska pot 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 228789, št. reg. 121225. s-2226

Trnkoczy Andrej, Ulica Gubčeve briga-
de 31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 24140. s-2089

Trnolšek Rosanda, Rudarska c. 16 a, Ki-
sovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5412, izdala UE Zagorje. p-2188

Troha Marija, Zasip, Muže 10, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7065. g-2178

Tropenauer Miha, Norički vrh 21, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H,
izdala UE Gornja Radgona. p-2085

Turk Andrej, Jerajeva 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, št. 33304. p-2168

Turk Andreja, Kašeljska cesta 73, Ljub-
ljana, delnice M-banke, št. 00812340. s-2214

Tušek Bernarda, Bukovica 31, Selca, vo-
zovnico, št. 471451, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-2025

Udovič Janez, V zideh 17, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23868, izda-
la UE Domžale. s-2087

Urbančič Božidar, Canje 40, Blanca, de-
lovno knjižico, reg. št. 11810. p-2024

Valič Frančiška, Bukovica 1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-2039

Valjak Ana, Pošta Središče ob Dravi,
Središče ob Dravi, spričevalo Gostinskega-
šolskega centra Izola, letnik 1979. p-2201

Varcar Nives, Bazoviška 17, Koper, li-
stino. g-2108

Varga Kinga, Kocljeva ulica 2, Murska
Sobota, indeks Filozofske fakultete Ljublja-
na, izdan leta 1996. s-2132

Varl Pavle, Kamna gorica 66, Kamna
Gorica, spričevalo. g-2122

Vaupotič Dušan, Grič 43 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
731396, št. reg. 11534. s-2201

Vebarič Marijana, Šalinci 7/D, Križevci
pri Ljutomeru, potrdilo o znanju CPP, št.
1696. p-2133

Vedenik Bojana, Petelinkarjeva 5, Kiso-
vec, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
1994/95. p-2153

Velečič Peter, V Varde 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184767, št. reg. 184922. s-2222

Velkavrh Nina, Rožna dolina c II/29,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15586. s-2047

Veselinovič Mirna, Mladinska 43, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8499.
p-2182

Vidic Klemen, Kresnice 10 b, Kresnice,
spričevalo III. letnika Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev - mehanik vozil
in voznih sredstev, izdano leta 1995. S-2208

Vidic Zdravko, Suhor 15, Dolenjske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23035. g-2167

Viličnjak Matilda, Pobrežje 137, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22282, izdala UE Ptuj. p-2140

Vipotnik Tina, Levstikova ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 1037964. s-2040

Vitić Samir, Gerbičeva 51, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31764. s-2092

Vizjak Stanislav, Ivanjkovci, delovno
knjižico, št. 10096. p-2184

Višner Tadej, Otiški vrh 59, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 5566. p-2177

Vičič Tanja, Oševljek 3/A, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-2047

Vlachy Katja, Ulica bratov Učakar 106,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0377437
s kuponi. s-2254

Vodušek Marija, Vrnje 57, Kapele, spri-
čevalo Tekstilne šole. g-2034

Vodušek Marija, Vrnje 57, Kapele, de-
lovno knjižico. g-2035

Vodušek Špela, Vodnikova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9474. s-2212

Vovk Jaka, Gestrinova 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9337, izdal-
LPP Ljubljana. s-2250

Vrankar Gregor, Gorenjska 13, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31239.
s-2051

Vrbovšek Alojz, Dolga gora 54, Ponik-
va, delovno knjižico. p-2142

Vuzem Alenka, Janžev vrh 3, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10302.
p-2048

Zadravec Andreja, Vešter 13, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16681, izdala Upravne enota Škofja Loka.
s-2253

Zadravec Marjan, Slomškova 9, Ptuj, de-
lovno knjižico, reg. št. 35777, izdala UE
Ptuj. p-2105

Zajc Slavko, Veliko globoko 11, Zagra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št. 0443.
s-2285

Zajec Roman, Mariborska 42, spričeva-
lo, letnik 1984/85. p-2185

Zakrajšek Jožef Martin, Dolenje Ponik-
ve 36, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 564577. s-2215

Zalar Barbara, Verovškova 33, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 41070,
izdal LPP. s-2131

Zavec Ernest, Bernekerjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 29531. p-2061

Zaverčnik Jožica, Matke 27, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
580768. p-2223

Završnik Martin, Trenta 40, Most na So-
či, delovno knjižico, reg. št. 13170, izdala
UE Tolmin. p-2183

Zdravje Sara, Štihova 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27228. s-2077

Zubović Mustafa, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana, delovno knjižico. s-2306

Zupan Miha, Struževo 49 a, Kranj, voz-
niško dovoljenje -duplikat, kat. ABGH, št.
S 1045581, reg. št. 43021, izdala UE Kranj.
p-2079

Zupančič Gorazd, Litijska cesta 44 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891413, reg. št. 170900. s-2261

Zupančič Katja, Gorenja vas 2, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 3520.
s-2024

Zupančič Vera, Mala sela 6, Vače, spri-
čevalo OŠ. p-2219

Zver Sonja, Mladinska 46, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 17418. p-2087

Zver Štefan, Lipa 106/A, Beltinci, zava-
rovalno polico, št. AO 0428204. p-2066

Žgajnar Andreja, Ul. Miroslava Turka
12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 3993. s-2271

Žgajnar Mateja, Ul. bratov Učakar 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4535. s-2202

Žitek Milena, Kapelska c. 15, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1154.
p-2086

Žitnik Jožica, Huda polica 4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2029.
s-2251

Živkovič Đuro, Prekomorskih brigad 2, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 0369241.
g-2269

Žurej  Ivan,  T.  Dežmana  6,  Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804416, št. reg. 38646, izdala UE Kranj.
p-2138

Žurman Kristjan, Ciril Metodova 10,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10035. p-2049
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Bogomir Sajovic

OSNOVE CIVILNEGA PRAVA
UVOD

(O metodologiji vrednotenja v civilnem pravu)

S kratkim temeljnim prikazom zgodovinskih pogledov na naravo civilnega prava in

njegovih pravil se poskuša v določeni meri prispevati k osnovnim razvojnim vprašanjem

tega zgodovinsko pomembnega pravnega področja, njegove rasti in oblikovanja njegovih

institucij vse do današnjega dne. Pri tem se morajo poudarjati svojskosti civilnega prava

nasproti drugim pravnim področjem, kar se predstavlja ravno v kognitivnih oblikovanjih

različnih pogledov in pristopov k postopkom vrednotenja v tej pravni sferi.

Glede zasnovanosti samega prikaza je seveda nakazana predmetna problematika omejena

predvsem na vsebine, o katerih je govor v nadaljnjih zvezkih, to je v Splošnem delu in

Stvarnem pravu I – III. Mimo splošnih in širših zasnov v Splošnem delu se v drugih treh

zvezkih poskuša predvsem na temelju sodobnih metodoloških pristopov predstaviti po-

samezne pomembne institucionalne in dogmatične razlike ravno na področju stvarno-

pravnih odnosov. To najbrže ni nepotrebno zaradi nepoznavanja evropskih tokov v zadnjih

desetletjih, predvsem po drugi vojni pri nas. Tej usmeritvi odgovarjajoče je zasnovan tudi

Uvod, v katerem se še posebej opozarja na razvojnosti posameznih zgodovinskih stvarno-

pravnih institucij in nekaterih splošnih vodil civilnega prava. Iz razumljivih razlogov prek

tega okvira ni bilo mogoče stopiti.

Cena: 3.360 SIT (10387)

Na zalogi so tudi še preostali deli Osnov civilnega prava:

10235 Osnove civilnega prava – Splošni del – cena 2.730 SIT

10261 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo I – 2.772 SIT

10179 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo II – cena 1.575 SIT

10299 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo III – cena 3.150 SIT

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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