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Register političnih
organizacij

Št. 001/2-6-S-D119/96-1 Ob-506
1. Politična stranka Republikanska zve-

za Slovenije (RZS), Republikanci Slove-
nije (ReS), z matično številko PRS
5603811, je na izrednem kongresu v Vele-
nju dne 23. 11. 1996 sprejela spremembe in
dopolnitve statuta stranke.

2. Ime stranke Republikanska zveza Slo-
venije (RZS), Republikanci Slovenije (ReS)
se spremeni tako, da se glasi Republikanci
Slovenije (ReS).

Sodni register

KRANJ

Rg-44175
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03309 z dne 29. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa THERMO DYNAMIC, d.o.o.,
eksport - import in proizvodnja, Škofja
Loka, sedež: Spodnji trg 2, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti, spremembo družbenikov in
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5749875
Firma: THERMO DYNAMIC – MON-

DIAL, Škofja Loka, eksport - import, pro-
izvodnja in turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: THERMO DYNAM-
IC – MONDIAL, Škofja Loka, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,516.897,90 SIT
Ustanovitelj: Walser dr. Werner, izstop

4. 10. 1994; Wetzler Xaver Franz, Zvezna
Republika Nemčija, Allmishofen 40, vstop
4. 10. 1994, vložek 1,516.897,90 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastoopanje:
Wetzler Franz, razrešen 28. 11. 1994, direk-
tor Wetzler Xaver Franz, Zvezna Republika
Nemčija, Allmishofen 40, imenovan 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 2923
Proivzodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-

tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-35808
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03997 z dne 5. 2. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  EDUCA,  trgovina  in  storitve,
d.o.o.,  Kranj,  sedež:  Planina  3,  4000
Kranj, pod vložno št. 1/04600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje kapitala, spremembo družbenika in za-
stopnika ter naslova družbenika in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti s klasifikacijo in
pripojitev UČILA, d.o.o., Tržič, s temile po-
datki:

Matična št.: 5744482
Osnovni kapital: 2,597.000 SIT
Ustanovitelj: Mrvar Srečko, Tržič, Ko-

vorska 1, vstop 3. 5. 1993, vložek 2,597.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bajželj Pri-
mož, izstop 20. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
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govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
ve in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom.

Pripojitev UČILA, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič (vpisan pod št. reg. vl.
1-5280-00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 27. 12. 1994.

NOVA GORICA

Rg-30289
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01798 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CALYPSO, trgovina-stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Cankarje-
va 52, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika
in uskladitev dejavnosti z uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5588235
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Čeh Zmagoslav, Nova Go-
rica, Sončna 7, vstopil 21. 3. 1992, vložil
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorjup Hinko, izstopil 12. 9. 1994; Gerbec
Boris, Ročinj 1, vstopil 30. 4. 1993, vložil
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martelanc Igor, Nova Gorica, Cankarjeva
52, vstopil 15. 1. 1994, vložil 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1995: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
tovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5511  Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Druge
storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-32515
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00552 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu vpisa FINAL, podjetje za zaključ-
na dela, d.d., Nova Gorica, sedež: Pot na
barje 3, 5000, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00031/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta, članov nadzorne-
ga sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144922
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Rutar

Marjan, razrešen kot direktor 3. 10. 1995;
Rutar Milan, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 47, imenovan 3. 10. 1995, imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev; članica uprave Čeh Metka,
Šempeter pri Gorici, Fieglova 5, imenovana
6. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Merljak Mili-
voj, Čeh Metka, Štrukelj Vidojka, Kavčič
Bojan in Rijavec Aleksander, izstopili 20.
9. 1995, Di Falco Bruno, Racman Sergej,
Rejc Irma, Rijavec Aleksander, Guštin Ma-
tej in Jelaska Veljko, vstopili 20. 9. 1995.

Skupščinski sklep: sprememba statuta z
dne 20. 9. 1995.

Rg-33942
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01867 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FEPRO, feroprodukt, pro-
jekt, inženiring, marketing, uvoz in izvoz
ter nadzorstvo, d.o.o., sedež: Delpinova
13, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5324149
Firma: FEPRO, uvoz in izvoz, d.o.o.,

Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Kruljc Vojko, Nova Gori-

ca, Erjavčeva 7, vstopil 23. 2. 1990 in Knez
Matjaž, Nova Gorica, Ul. 25. maja 3, vsto-
pil 19. 2. 1991, vložila po 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kruljc Vojko, Nova Gorica, Erjavčeva 7,
razrešen 20. 6. 1994 in imenovan kot na-
mestnik direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo.

Rg-33952
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01279 z dne 16. 2. 1996 pri
subjektu vpisa VIGA, storitve in trgovina,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Lavričeva 52,
5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/02326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5631076
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Jerica, Aj-

dovščina, Lavričeva 52, vstopila 6. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33963
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00045 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  YDRIA  TRANS,  cestno
prometno podjetje, d.o.o., Idrija, sedež:
Kapetana Mihevca 1, 5280  Idrija,  pod
vložno št. 1/03032/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča o začetku stečajnega po-
stopka ter spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Firma: YDRIA TRANS, Cestno pro-
metno podjetje, d.o.o., Idrija, v stečaju

Skrajšana   firma:   YDRIA   TRANS,
d.o.o., Idrija, v stečaju

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Božič
Vojko, razrešen 31. 1. 1996; stečajni upra-
vitelj Kenk Jože, Črni vrh nad Idrijo 108,
imenovan 31. 1. 1996 zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-36873
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00642 z dne 20. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03578/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zasebnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5928745
Firma: Katoliški vrtec
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5270 Ajdovščina, Quiliano 2
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Albreht Ivan, Ajdovščina,

Quiliano 2 in Kos Marko, Ajdovščina, Lev-
stikova 1, vstopila 12. 12. 1995, vložila po
10.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Al-
breht Ivan, Ajdovščina, Quiliano 2, imeno-
van 12. 12. 1995, za v.d. direktorja, ki za-
stopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1996: 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-36876
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00810 z dne 19. 3. 1996 pri
subjektu  vpisa  MLINAR  &  MLINAR,
d.o.o., oprema prostora Idrija, sedež: Voj-
kova  25,  5280  Idrija,  pod  vložno  št.
1/00793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5363080
Osnovni kapital: 15,215.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinar Valentina in Mli-

nar Erik, oba iz Idrije, Vojkova 25, vstopila
17. 1. 1990, vložila po 7,607.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-36877
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00061 z dne 18. 3. 1996 pri
subjektu vpisa MABEX, izvoz-uvoz in tr-
govina, Vrhovlje, d.o.o., sedež: Vrhovlje
2a, 5211 Kojsko, pod vložno št. 1/01872/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in sede-
ža, vstop in izstop družbenikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5528933
Firma: OTMNS, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: OTMNS, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih

puntarjev 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji:  Mavrič  Bojan,  Gallino

Marco in Benedetič Lidija, izstopili 28. 12.
1994, Osmanoski Nejat, Struga, Labuništa,
vstopil 28. 12. 1994, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krašna Darjo, Volčja Draga, Volčja Dra-
ga 37, imenovan 28. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; Mavrič Bojan, razrešen
28. 12. 1994; prokurist Osmanoski Nejat,
Struga, Labuništa, imenovan 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-

šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-36916
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00096 z dne 22. 3. 1996 pod
št. vložka 1/03580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939666
Firma: NAVY Gorjup & Berdon, go-

stinstvo, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: NAVY Gorjup & Ber-

don, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5213 Kanal, Trg svobode 7
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjup Hinko, Kanal,

Gradnikova ulica 5 in Berdon Aleks, Kanal,
Trg svobode 7, vstopila 12. 2. 1996, vložila
po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim  premoženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli ino premo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprave
in dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agenci; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7460 Poizvedovalne de-
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javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 72842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-36919
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00115 z dne 21. 3. 1996 pri
subjektu   vpisa   MEBLO   POHIŠTVO
NOVA GORICA,  podjetje za proizvod-
njo pohištva in opreme, d.o.o., Industrij-
ska 5, Nova Gorica – v stečaju, sedež:
Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris vpisov v zvezi s
stečajnim postopkom, spremembo firme,
skrajšane firme, družbenika in zastopnika s
temile podatki:

Firma:  MEBLO  POHIŠTVO  NOVA
GORICA, podjetje za proizvodnjo pohiš-
tva in opreme, d.o.o., Industrijska 5, No-
va Gorica

Skrajšana firma: MEBLO POHIŠTVO
NOVA GORICA, d.o.o.

Ustanovitelja: Meblo Nova Gorica, p.o.,
izstopil 26. 2. 1996; Meblo Holding, družba
za upravljanje, razvoj in financiranje, d.d.,
Industrijska 5, Nova Gorica, vstopil 26. 2.
1996, vložil 10,384.017 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
stečajnemu upravitelju Taljat Dušanu, ki je
bil razrešen 26. 2. 1996.

Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča
št. St 2/91 z dne 26. 2. 1996 se vpiše: stečaj-
ni postopek v tej zadevi se glede dolžnika
ustavi, nadaljuje pa se zoper stečajno maso,
ki jo zastopa stečajni upravitelj; iz sodnega
registra se pri dolžniku izbrišejo vsi vpisi v
zvezi s stačajnim postopkom; pri dolžniku
se kot ustanovitelj vpiše kupec MEBLO
HOLDING, družba za upravljanje, razvoj in
financiranje, d.d., Industrijska 5, Nova Go-
rica.

Rg-37788
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00016 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa DUKA EXPORT-IMPORT,
d.o.o., podjetje za izvoz-uvoz, marketing,
poslovni inženiring in trgovino, Lokavec
73a, Ajdovščina, sedež: Lokavec 73a, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5354609
Firma: DUKA, oprema, d.o.o., Vipava
Sedež: 5271 Vipava, Gradiška 9
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Božič

Pudgar Sonja, Vipava, Gradišče 33, razre-
šena 26. 9. 1995 kot direktorica in imenova-
na za pomočnico direktorja, direktor Božič
Dušan, Vipava, Gradišče 33, imenovan
26. 9. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koels; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina

na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagandiranje; ekonomska propagan-
da.

Rg-37789
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00165 z dne 23. 4. 1996 pri
subjektu vpisa CICIBAN INTERNATIO-
NAL izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Mi-
ren, Miren pri Gorici 129, sedež: Miren
129, 5291 Miren, pod vložno št. 1/02900/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
sklepa sodišča o začetku stečaja, spremem-
bo firme, skrajšane firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5723655
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Firma: CICIBAN INTERNATIONAL
izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., Miren,
Miren pri Gorici 129 – v stečaju

Skrajšana firma: CICIBAN INTER-
NATIONAL, d.o.o., Miren – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Va-
lentinčič Marko, razrešen 16. 4. 1996 kot
direktor; stečajni upravitelj Čibej Ivo, Aj-
dovščina, Vojkova 1, imenovan 16. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka št. St 5/96 z dne 16. 4. 1996.

Rg-37799
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00155 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03594/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943850
Firma: ZIP VULIČ & CO. zastopniške

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZIP VULIČ & CO.,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 70
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Vulič Zoran in Vulič Tat-

jana, oba iz Volčje Drage, Volčja Draga 70,
vstopila 9. 4. 1996, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Vulič Tatjana, Volčja Draga, Volčja
Draga 70, imenovana 9. 4. 1996, družbenica
je izvzeta iz poslovodstva družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagandiranje, ekonomska propaganda.

Rg-37804
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01987 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa NADA trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Tolmin, sedež: Cankar-
jeva 1, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5795702
Osnovni kapital: 1,517.450 SIT
Ustanoviteljica: Kenda Nada, Tolmin,

Cankarjeva 1, vstopila 24. 6. 1993, vložila
1,517.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-37805
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01386 z dne 22. 4. 1996 pri
subjektu vpisa BREMEC, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Most na Soči 111,
sedež: Most na Soči 111, 5216 Most na

Soči, pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5349648
Firma: BREMEC & Co. proizvodno tr-

govsko podjetje, d.n.o., Most na Soči
Skrajšana  firma:  BREMEC  &  Co.,

d.n.o., Most na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Bremec Cvetka in Bremec

Cvetko, oba iz Mosta na Soči, Most na Soči
111, vstopila 27. 12. 1989, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-
mec Cvetko, razrešen 1. 6. 1994.

Rg-37810
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00452 z dne 19. 4. 1996 pri
subjektu vpisa KOLOVRAT, trgovina in
pletiljstvo, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Ža-
puže 5, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, vstop in izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5319153
Sedež: Ajdovščina, Idrijska 20
Ustanovitelja: Štrancar Klavdija, izsto-

pila 14. 7. 1995; Trošt Barbara, Ajdovščina,
IV. prekomorske brigade 12, vstopila 14. 7.
1995, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štran-
car Klavdija, razrešena 14. 7. 1995; direkto-
rica Trošt Barbara, Ajdovščina, IV. preko-
morske brigade 12, imenovana 14. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
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drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo.

Rg-37813
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00132 z dne 18. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOPROMET GORICA,
podjetje za prevoz blaga s tovornimi vo-
zili v cestnem prometu doma in v tujini,
p.o., Nova Gorica, sedež: Cesta 25. junija
1a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00629/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, vpis kapitala, vstop in izstop druž-
benikov, uskladitev dejavnosti, spremembo
pooblaščenih zastopnikov, vpis nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5143446
Firma: AVTOPROMET GORICA to-

vorni promet, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: TOVORNI PROMET,

d.d., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 245,280.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD Tovorni promet in

TOZD Avtoremont – DEL, izstopila 29. 12.
1995; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15 in Odškodninski sklad, Ljublja-
na, Gregorčičeva 25, vložila po 24,530.000
SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
147,160.000 SIT; Udeleženci interne razde-
litve, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1a, sku-
paj vložiti 49,060.000 SIT, vstopili 29. 12.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pra-
šović Edib, Kranj, Cesta 1. maja 69, razre-
šen in ponovno imenovan 29. 12. 1995, za-
časna uprava, zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lazić Gordana,
Gomišček Ciril in Volk Dušan, vstopili
29. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih

vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije št. LP
00612/01258 1996/BJ z dne 26. 3. 1996.

Rg-37821
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00132 z dne 17. 4. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOPROMET GORICA,
podjetje za prevoz blaga s tovornimi vo-
zili v cestnem prometu doma in v tujini,
p.o., Nova Gorica, sedež: Cesta 25. junija
1a, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00629/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5143446
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Uk-

mar Anton, razrešen 28. 2. 1995, Prašović
Edib, Kranj, Ul. 1. maja 69, imenovan 1. 3.
1995 kot v.d. direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-37827
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00117 z dne 4. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939313
Firma: ENIAC, računalniški inženiring

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ENIAC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000, Nova Gorica, Bratov Hva-

lič 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mervič Klavdij, Nova Go-

rica, Bratov Hvalič 85, vstopil 15. 3. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mervič Klavdij, Nova Gorica, Bratov

Hvalič 85, imenovan 15. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proivzod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2111 Proizvod-
nja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov;  2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagandi-
ranje, ekonomska propaganda; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-37839
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00145 z dne 11. 4. 1996 pri
subjektu vpisa MLINOTEST, živilska in-
dustrija, d.d., sedež: Tovarniška ulica 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/00069/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5132061
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Štrukelj Artur, razrešen 20. 3. 1996 kot di-
rektor; Abram Edvard, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 47, imenovan 20. 3. 1996,
upravo d.d. zastopa brez omejitev.

Rg-37847
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00116 z dne 9. 4. 1996 pod
št. vložka 1/03590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939267
Firma: PROAL, trgovina in storitve,

d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 5291, Miren, Miren 5
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Favero Dino, Verona, V.

Lo Corticella S. Marco; Dal Bon Alberto,
Verona, Via Fiera n. 47; Carraro Giovanni,
Campoformido (Udine), Via Strada dei Ti-
gli 50, Beria Gabriele, Campoformido (Udi-
ne), Via Strada dei Tigli 26, vstopili 21. 12.
1995, vložili po 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Pahor Matej, Miren, Miren
5; Kralj Sergij, Dornberk, Zalošče 34, vsto-
pila 21. 12. 1995, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahor Matej, Miren, Miren 5, imeno-
van 21. 12. 1995, zastopa brez omejitev,
razen v primeru nakupa, prodaje in zastavi-
tve nepremičnin ter sklepanja poslov, kate-
rih vrednost v trenutku sklenitve presega
10,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno pismeno soglasje vsaj
dveh družbenikov, ki nista direktorja druž-
be.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-

terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredni-
štvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7034
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagandiranje,
ekonomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-37852
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01308 z dne 5. 4. 1996 pri
subjektu vpisa LINDEXTRANS, podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino, zastopa-
nje, svetovanje in organizacijo, Nova Go-
rica, d.o.o., sedež: Grčna 29, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01236/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5407460
Firma: LIDEXTRANS, družba za zu-

najo in notranjo trgovino, zastopanje, sve-
tovanje  in  organizacijo,  Nova  Gorica,
d.o.o.

Skrajšana firma: LIDEXTRANS, d.o.o.,
Nova Gorica

Osnovni kapital: 1,503.340 SIT
Ustanoviteljica: Fabjan Lidija, Nova Go-

rica, Grčna 29, vstopila 22. 7. 1990, vložila
1,503.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovina v tran-
zitu, menjalniški posli.

Rg-37857
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01509 z dne 16. 4. 1996 pri
subjektu vpisa SLOKAR, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Lokavec, 157, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02660/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5689554
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Firma: SLOKAR, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Lokavec

Skrajšana firma: Slokar, d.o.o., Loka-
vec

Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Slokar Dušan, Ajdovščina,

Lokavec 157, vstopil 29. 9. 1992, vložil
1,562.000 SIT, odgoovrnost: ne odgovarja.

Rg-37864
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00136 z dne 15. 4. 1996 pod
št. vložka 1/00446/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5309093002
Firma: A.G., arhitektura – gradbeniš-

tvo, Nova Gorica, d.o.o., Poslovna enota
Kobarid

Skrajšana firma: A.G., d.o.o., Nova Go-
rica, PE Kobarid

Pravnoog. oblika: domača podružnica
Sedež: 5222 Kobarid, Stanovišče 19
Ustanovitelj: A.G., arhitektura – gradbe-

ništvo, Nova Gorica, d.o.o., Nova Gorica,
Delpinova 13, vstopil 1. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
smačin Branko, Kobarid, Stanovišče 18,
imenovan 1. 4. 1996 za poslovodjo, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-

vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in

gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-37868
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01402 z dne 12. 4. 1996 pri
subjektu vpisa UNIKOP, izdelava kopal-
niške galanterije, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Cebejeva 32. 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/03235/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.:  5802024
Osnovni kapital: 1,502.112 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Milena, Aj-

dovščina, Cebejeva 32, vstopila 2. 7. 1993,
vložila 1,502.112 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39390
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00177 z dne 14. 5. 1996 pod
št. vložka 1/03600/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943108
Firma: Brata Shurdhaj, gradbeništvo,

turizem in transport Banja, d.n.o.
Skrajšana firma: Brata Shurdhaj, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Gregorčičeva

41
Ustanovitelja: Shurdaj Shaip in Shurdaj

Hisen, oba Mališevo, Banja b.b., vstopila
22. 4. 1996, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-39392
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01436 z dne 14. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PREPARATOR, d.o.o., tr-
govsko-storitveno podjetje, Godovič, se-
dež: Godovič 43b, 5280 Idrija, pod vložno
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št. 1/02438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, vstop družbenika, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5601061
Firma: PREPARATOR d.n.o. Žgavec

& Co., trgovsko-storitveno podjetje, Go-
dovič

Skrajšana    firma:    PREPARATOR,
d.n.o., Žgavec & Co., Godovič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Žgavec Viljem in Žgavec
Marija Darja, oba iz Idrije, Godovič 43b,
vstopila 23. 5. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žga-
vec Marija Darja, Idrija, Godovič 43b, ime-
novana 23. 5. 1994 za namestnico direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39393
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00103 z dne 13. 5. 1996 pri
subjektu vpisa POLIDENT, p.o., Volčja
Draga, industrija za proizvodnjo izdel-
kov za zobozdravstvo, sedež: Volčja Dra-
ga 42, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, skrajšane firme, vpis kapitala, vs-
top in izstop družbenikov, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika, vpis nadzor-
nega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5094542
Firma: POLIDENT, d.d., industrija

dentalnih proizvodov, Dental Products In-
dustry

Skrajšana firma: POLIDENT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 80,915.000 SIT
Ustanovitelji: POLIDENT, p.o., Volčja

Draga, izstopil 23. 10. 1995; Slovenski
odškodninski sklad, d.d. in Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., oba iz Ljubljane, Mala ulica 5, vstopila
23. 10. 1995, vložila po 8,091.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vstopil 23. 10. 1995, vložil 16,316.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
notranjega odkupa, Volčja Draga, vstopili
23. 10. 1995, skupaj vložili 32,234.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve, Volčja Draga, vstopili
23. 10. 1995, skupaj vložili 16,183.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kru-
šič Janko, razrešen 19. 4. 1996 kot v.d. di-
rektorja in imenovan 19. 4. 1996 za zača-
snega direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Carlevaris Moj-
ca, Furlani Denis, Lipušček Janja, Lutman
Nevenka in Sulič Andrej, vstopili 23. 10.
1995.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1996: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja

drugega orodja; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 358/97 Rg-154
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba  AŠTI,  trgovina  po  terenu,
Ljubljana, d.o.o., Ižanska 77b, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/15911/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 15. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Šteblaj, Ižanska
77b, Ljubljana in Ivana Šteblaj, Seča 3a,
Lucija, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja, vsake-
mu do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 1997

Srg 4370/94 Rg-155
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

KERŠMANC AVTOSTORITVE, turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Cesta španskih
borcev  24,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/16594/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Keršmanc, Tržaška
35, 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 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 3. 2. 1997

Srg 6207/96 Rg-156
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

Družba KRIŽNJAK CO, d.o.o., stori-
tveno,  trgovsko  in  gostinsko  podjetje,
Ljubljana, Uršičev štradon 38, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Križnjak Marjan, Tre-
binjska 10, Ljubljana in Križnjak Vlado, Ur-
šičev štradon 38, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja v skladu
z višino njunih poslovnih deležev.

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 3. 2. 1997

Srg 3740/96 Rg-157
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog objavlja sklep:
BEGAJ, trgovsko podjetje, d.o.o., Li-

tija,  Valvazorjev  trg  1,  reg.  št.  vl.
1/21536/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 27. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznsoti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Begaj Mehdi, Valvazor-
jev trg 1, Litija, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Mehdija Begaja.

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 16. 9. 1996

Srg 94/16808 Rg-46693
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16808 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/05835/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SOPOTJE, uvozno izvozna tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Erjavčeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Žagar Bogdana, izstopi-

la 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z den 15. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Žagar Bogdana, Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 73/95 Rg-151
Družba L BOJAMA, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Slo-
venska Bistrica, Titova ul. 87, reg. št. vl.
1/8474-00, katere ustanovitelja sta Lerher
Roman in Lerher Danica, oba Zgornja Lož-
nica 24, Zgornja Ložnica, po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 20. 12. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevezela Lerher
Roman in Lerher Danica, oba Zgornja Lož-
nica 24, Zgornja Ložnica.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 1995

Srg 377/96 Rg-152
Družba SUNSHINE, podjetje za trgo-

vino in storitve d.o.o., Limbuš, Pod klan-
cem 25, reg. št. vl. 1/4974-00, katere usta-
novitelj je Korat Marjan, Limbuš, Pod klan-
cem 25, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 3. 4. 1996, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Korat Mar-
jan, Limbuš, Pod klancem 25.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 1997

Srg 152/96 Rg-153
Družba BRUNA, podjetje za proizvod-

njo in trgovino z lesom in lesnimi izdelki,
d.o.o., Limbuš, Ob Blažovnici 89, reg. št.
vl. 1/4167-00, katere ustanovitelj je Helb-
nik Branko, Limbuš, Vrunčeva ulica 21, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 12. 2.
1996, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Helbink
Branko, Limbuš, Vrunčeva ulica 21.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 1997

MURSKA SOBOTA

Srg 96/00385 Rg-140
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00385 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/00916/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi vpisa sklepa o začetku in zaključku
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5477450
Firma:  RAUTER,  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Prešernova 7
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Rauter Franc in Rauter

Aleksandra, oba izstopila 26. 11. 1996.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
8/96-10 z dne 30. 10. 1996.

Srg 96/00177 Rg-141
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00177 z dne 3. 1. 1997
pod št. vložka 1/00975/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5497469
Firma: PROIZVODNJA GRADBENIH

MATERIALOV PETIŠOVCI,  d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lendava, Petišovci b. št.
Osnovni kapital: 35,259.548,40 SIT
Ustanovitelj: SGP GRADBENIK, p.o.,

izstopil 3. 1. 1997.
Sklep skupščine z dne 5. 4. 1996 o pre-

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

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 3. 1. 1997 s sklepom Srg št. 177/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel SGP Gradbenik,
p.o., Lendava, Kranjčeva 6, (sedaj GRAD-
BENIK, splošno gradbeno podjetje, d.d.).

Srg 94/00136 Rg-142
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00136 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/01360/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: PUČKO, podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz ter storitve, Radenci, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PUČKO,  Radenci,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radenci, Finžgarjeva 35
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelji: Pučko Janez, Pučko Eliza-

beta, Pučko Igor, Pučko Damjan in Pučko
Goran, vsi izstopili 20. 12. 1996.

Sklep z dne 29. 4. 1994 o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 20. 12. 1996 s sklepom Srg 136/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Janez Pučko, Eli-
zabeta Pučko, Damjan Pučko in Goran Puč-
ko, vsi Radenci, Finžgarjeva 35 ter Igor Puč-
ko, Hrastje, Mota 24a.

Srg 94/00898 Rg-143
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00898 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/01216/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5567424
Firma: KORA, podjetje za gradbeno in

trgovsko dejavnost, Nemčavci, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KORA,  Nemčavci,

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Nemčavci 1d
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Korošak Majda, izsto-

pila 20. 12. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
3. 3. 1992 s sklepom Srg 157/92.

Sklep družbenice z dne 9. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku. Iz-
bris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku je bil vpisan v sodni register
dne 20. 12. 1996 s sklepom Srg 898/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzela Korošak Majda,
Dokležovje, Glavna ul. 61.

Srg 96/00336 Rg-144
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/003336 z dne 27. 11.
1996 pod št. vložka 1/00319/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt izbri-
sa zaradi vpisa sklepa o zaključku stečajne-
ga postopka in izbrisa družbe iz sodnega
registra s temile podatki:

Firma:   GUMISHOPING,   trgovsko
podjetje, Radenci, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radenci, Paričjak 43
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenčič Cvetka, iz-

stopila 22. 10. 1996.
Sklep tukajšnjega sodišča št. St 15/94-7

z dne 26. 9. 1996, ki je postal pravnomočen
dne 22. 10. 1996, s katerim se stečajni po-
stopek začne, se ne izvede in se zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se po prav-
nomočnosti sklepa St 15/94-7 uporabi za
poravnavo stroškov stečajnega postopka,
neporabljeni del pa se izroči Občini Raden-
ci, na območju katere je dolžnikov sedež,
brez obveznosti.
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Izbirs družbe zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega  sodišča št. St
15/94-7 z dne 26. 9. 1996, ki je postal prav-
nomočen dne 22. 10. 1996.

Srg 95/00268 Rg-145
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00268 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/01690/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5694175
Firma: MONARCH, proizvodno in tr-

govsko podjetje, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: MONARCH, Murska

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Prvomajska 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Krstin Zoran in Režonja

Ivan, oba izstopila 16. 12. 1996.
Sklep družbenika z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku je bil vpisan v sodni register
dne 16. 12. 1996 s sklepom Srg 265/95.
Obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzela Kr-
stin Zoran, Murska Sobota, Prvomajska 2 in
Režonja Ivan, Ivanci 45a.

Srg 94/01323 Rg-146
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01323 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/00827/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: TOPOLI, uvozno – izvozno, za-
ložniško podjetje, Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: TOPOLI, Murska So-
bota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Kocljeva 14a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Ratnik Matjaž, izstopil

20. 12. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
5. 2. 1991 s sklepom Srg 71/91.

Sklep družbenika z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku je bil vpisan v sodni register
dne 20. 12. 1996 s sklepom Srg 1323/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Ratnik Matjaž,
Krog, Trubarjeva 17.

Srg 94/01173 Rg-147
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01173 z dne 27. 9. 1995
pod št. vložka 1/00448/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5377684
Firma: STIK, podjetje za trgovino na

drobno in na debelo, import - export, Ra-
denci, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Radenci, Vrazova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Škrilec Aleksander in

Švegl Tanja, oba izstopila 27. 9. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 27. 9. 1995 s sklepom Srg 1173/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe sta prevzela Škrilec Alek-
sander, Segovci 35 in Švegl Tanja, Radenci,
Vrazova 1.

Srg 95/00235 Rg-148
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00235 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/01528/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5850258
Firma: ŽALIK, podjetje za obdelavo

in predelavo kovin, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽALIK, Murska So-

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Trstenjakova

46
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Žalik Ludvik, izstopil

16. 12. 1996.
Sklep družbenika z dne 26. 5. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku je bil vpisan v sodni register
dne 16. 12. 1996 s sklepom Srg 235/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Žalik Ludvik,
Murska Sobota, Trstenjakova 46.

Srg 94/00243 Rg-149
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00243 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/01478/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: DOPO, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Murska Sobota,
d.o.o.

Skrajšana firma: DOPO, Murska Sobo-
ta, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Štefana Kova-
ča 19

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Veberič Vesna in Hrast

Irena, obe izstopili 20. 12. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
7. 7. 1992 s sklepom Srg 409/92.

Sklep z dne 11. 5. 1994 o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku. Izbris druž-
be zaradi prenehanja po skrajšanem postop-
ku je bil vpisan v sodni register dne 20. 12.
1996 s sklepom Srg 243/94. Obveznost pla-
čila morebitnih obveznosti izbrisane družbe
sta prevzeli Veberič Vesna, Murska Sobota,
Štefana Kovača 19 in Hrast Irena, Maribor,
Jančarjeva 10a.

Srg 95/00166 Rg-150
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00166 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/00557/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5418178
Firma: PRO DESIGN, d.o.o., podjetje

za projektiranje, grafično oblikovanje in
svetovanje

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

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Volkmerjeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Štrakl Darko, izstopil

20. 12. 1996.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
29. 6. 1990 s sklepom Srg 332/90.

Sklep družbenika z dne 24. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku je bil vpisan v sodni register
dne 20. 12. 1996 s sklepom Srg 166/95.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Štrakl Darko, Lju-
tomer, Volkmerjeva 4.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 14110/0025/96-0800-10 Ob-576
1. V odločbi Upravne enote Maribor –

Oddelka   za   gospodarske   dejavnosti,
kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  ter
ekonomske   odnose   in   razvoj,   št.
14110/0025/960800-10, z dne 23. 12. 1996,
se v izreku popravi pomota tako, da se bese-
da “konferenca” nadomesti z besedo “kon-
federacija”.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/96 S-65
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave v
stečaju, nad dolžnikom – Tovarna volne-
nih izdelkov Majšperk, d.o.o., Breg 8,
Majšperk – v stečaju, za dne 26. 3. 1997,
ob 9. uri v sobi 26/II, tega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije ogledajo pri sodišču, v sobi 11, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pe-
tek, od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 1997

Razglasi sodišč
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St 2/97 S-70
To sodišče je s sklepom St 2/97 dne 11. 2.

1997 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom East line, d.o.o., Ljubljana, Guncelj-
ska 28a.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Gregor Simončič iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi  listi-
nami in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 5. 1997 ob 10. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 2.
1997.

St 5/97 S-68
To sodišče je s sklepom St 5/97 dne 11. 2.

1997 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Atelje ročna tkalnica, Dekorativna,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 280, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1997

St 133/91 S-66
To sodišče v likvidacijskem postopku

nad Intertrade, Ipi, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 29 – v likvidaciji, St 133/91, ob-
vešča upnike, da bo 4. narok za preizkus
prijavljenih terjatev dne 7. 5. 1997 ob 10. uri
v konferenčni dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 1997

St 4/96 S-67
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Agraria Brežice, Proizvod-
nja in trgovina, p.o., Šentlenart 72, Breži-
ce, za dne 12. 3. 1997 ob 9. uri v razpravni
dvorani V/II, Cesta krških žrtev 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finanč-
ne reorganizacije v sobi št. 218 v času urad-
nih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 2. 1997

St 1/97 S-69
To sodišče objavlja v likvidacijski zade-

vi pod op. št. St 1/97 sklep z dne 5. 2. 1997:
1. Likdvidacijski postopek nad likvida-

cijskim dolžnikom: Stanovanjska zadruga
Tajfun, o.sol.o., Planina pri Sevnici, se
začne in takoj zaključi.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se odre-
di izbris likvidacijskega dolžnika: Stano-

vanjska zadruga Tajfun, o.sol.o., Planina pri
Sevnici, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 2. 1997

St 61/91 S-71
To sodišče razpisuje V. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi El-
kom tovarna stikalnih naprav, p.o., Ma-
ribor  – v stečaju, dne 17. 3. 1997 ob 13. uri
v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

St 21/96 S-73
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna Indel, d.o.o., Maribor  – v steča-
ju, dne 17. 3. 1997 ob 9. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 1997

St 47/96-8 S-72
To sodišče je dne 7. 2. 1997 s sklepom

opr. št. St 47/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Metalna Tis, d.o.o., Mari-
bor, Zagrebška 20.

Odslej firma glasi Metalna Tis, d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 20 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ek., Štantetova 4, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 5.
1997 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžniki stečajnega dolžnika se poziva-
jo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 1997

St 16/94-58 S-74
To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/94

z dne 7. 2. 1997 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Alples inženiring,
d.o.o., Železniki, Češnjica 48a, zaključi,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postopka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 1997

St 88/96 S-75
To sodišče je s sklepom St 88/96 dne

12. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Primož, trgovsko, proizvodno,
servisno in gostinsko-turistično podejtje,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu

senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 5. 1997 ob 10.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 2.
1997.

St 1/97 S-76
To sodišče je s sklepom z dne 12. 2.

1997 pod opr. št. St 1/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Lesnina
Trgovina d.d., Ljubljana, Parmova 53.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi-
li v 30 dneh po objavi oklica v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper ter-
jatve drugih upnikov v roku 30 dni po iz-
teku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Novoles Lesna industrija d.d., Straža,
Na žago 6,

– Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1,
– Merkur d.d., Kranj, Koroška c. 1,
– SCT Industrija apna Kresnice d.o.o.,

Kresnice 14,
– Malovrh Alojz, Golišče 7, Kresnice.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 2. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 2. 1997

St 10/97 S-77
To sodišče je s sklepom St 10/97 dne

14. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dizajn oprema, d.o.o., Ljublja-
na.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
ja Ramšak, odvetnica iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 1997 ob 9. uri, v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 2.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 1997
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St 1/97 S-78
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St 1/97

z dne 13. 2. 1997, da se začne stečajni po-
stopek zoper dolžnika Gorica Elementi,
Proizvodnja elementov kovanega orodja
in storitev, d.o.o., Lokovec, Lokovec 83,
Čepovan.

Stečajni upravitelj je dipl. pravnik Du-
šan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Taksa za prijavo terjatev se plača
v višini 5% od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov vendar največ do vred-
nosti 2000 točk.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 5.
1997 ob 14. uri v sobi 310/III tega sodišča.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 18. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 2. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-44
Kokra, trgovsko podjetje, p.o., Kranj,

podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjemu odkupu
delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, dne 19. VIII. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 8. 1996.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in vplačil denarnih sred-
tev za vpis delnic interne razdelitve in no-
tranjega odkupa, se podaljša do vključno
15. 4. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije vsak delovnik po telefonu
064/242-066 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Vesna Frelih.

Kokra, p.o., Kranj

Št. 4/97 La-43
Na podlagi programa lastninskega preob-

likovanja družbenega podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 02083/1997-GV z dne 10. 2.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo ter skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, pod-
jetje objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: GOZD, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Tržaška c. 2, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod št. reg. vl. 1/13490-00.

2. Matična številka: 5635853.
3. Osnovna dejavnost: gozdarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v 100% družbeni lasntini.
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 10% 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
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v Delu in na oglasni deski podjetja
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate (I. krog). Če v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih in-
terni razdelitvi, bo z objavo internega razpi-
sa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis del-
nic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% del-
nic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodi-
lo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo potrdila za vsako vplačilo. Če
bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več
kot 20% vseh delnic, bo presežek certifika-
tov proporcionalno uporabljen za notranji
odkup. Delnice, pridobljene iz interne raz-
delitve so neprenosljive dve leti po pridobi-
tvi, razen z dedovanjem.

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

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v Delu
ter na oglasni deski podjetja vpišejo in vpla-
čajo delnice s 50% popustom. Delnice se
vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi
presežki lastniških certifikatov iz interne
razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene
v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa
zadržal in z njimi upravljal Sklad RS za
razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj 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 vpisovali in vplačevali na bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 9. do 14.
ure; gotovinska vplačila se lahko nakazuje-
jo na poseben privatizacijski podračun, ki je
odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadzor in informiranje, podružnica Ljublja-
na, Miklošičeva 8, št. 50101-698-26315.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Gradišar Dušanu, tel. 061/125-31-30.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uvaljavlja 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.

GOZD, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 03-436 La-45
1. Podjetje Velo, trgovina na veliko in

malo, p.o., Ljubljana, Celovška 150, v okvi-
ru programa lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija Repub-
like Slovenije za prestrukturiranje in priva-
tizacijo z odločbo št. LP 01535/1997-ST z
dne 6. 2. 1997 objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

1. Podjetje vse upravičence obvešča, da
je agencija z odločbo iz preambule potrdila
sklep o spremembi osnovnega programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je sprejel
organ upravljanja podjetja. Sprememba je
nastala zaradi nove določitve obsega pre-
moženja, s čimer se je povečala vrednost
kapitala podjetja. Vsem upravičencem, ki
so že v dosedanjem postopku v podjetje
vložili certifikat ali potrdilo za manj izpla-
čane plače oziroma delnice plačali v gotovi-
ni, bo podjetje vsa vplačila v celoti in avto-
matično upoštevalo.

1.1. Status podjetja
1.1.1. Firma podjetja se glasi: Podjetje

Velo, trgovina na veliko in malo, p.o., Ljub-
ljana.

1.1.2. Sedež podjetja je v Ljubljani, Ce-
lovška 150.

1.1.3. Matična številka podjetja je
5105706.

1.1.4. Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 070230.
Dejavnost podjetja je promet blaga na

debelo in drobno v različnih trgovskih stro-
kah.

1.1.5. Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2. Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja
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Kapitalski delničar
delež v %
– 12,60 – Kapitalski sklad pokojninske-

ga zavarovanja,
– 10 – Slovenski odškodninski sklad,
– 20 – Sklad RS za razvoj,
– 57,40 – zaposleni in ostali upravičen-

ci.
1.3. Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1. Podjetje bo uporabilo naslednje

načine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interno razdelitev,
– notranji odkup.
1.3.2. Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1. preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.3. interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, nekdaj za-
poslenim in upokojencem podjetja v višini,
ki ustreza 20% družbenega kapital; zaradi
uporabe potrdil za manj izplačane plače bo
podjetje ustrezno število delnic preneslo na
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja;

1.3.4. preneslo navadne delnice iz
25. člena zakona na sklad za prodajo zapo-
slenim, nekdaj zaposlenim in upokojencem
podjetja ter jih zanje odkupilo v višini, ki
ustreza 40% družbenega kapitala;

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1. Interna razdelitev delnic
2.1.1. Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
v časopisu Delo predložijo lastniške certifi-
kate in potrdila za manj izplačane plače po
25a, členu zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij v zamenjavo za navadne del-
nice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2. Delnice za interno razdelitev so
navadne delnice prve emisije z oznako B,
ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti po njihovi iz-

daji, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase;

2.2. Interni razpis
2.2.1. Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v 30 dneh po objavi tega poziva v časni-
ku Delo predložijo lastniške certifikate v
zamenjavo za navadne delnice z oznako B
iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo zakonec ali oseba, s katero zaposleni

živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, otroci oziroma posvojenci zaposlenega,
starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je zapo-
sleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2. V primeru, da bodo družinski čla-
ni predložili v zamenjavo več certifikatov
(izpolnili več lastniških nakaznic), kot jih je
predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la, o čemer jih bo podjetje obvestilo v 15
dneh po izteku roka za vplačilo.

2.3. Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
v časopisu Delo z denarjem vplačajo navad-
ne delnice podjetja z oznako C iz notranje-
ga odkupa po prodajni ceni 1.100 SIT (že
upoštevan 50% popust) za delnico.

2.3.2. Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive zunaj programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1. Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v 30 dneh
po tej objavi v časopisu Delo na sedežu
podjetja v Ljubljani, Celovška 150, vsak
delovnik (od ponedeljka do petka) med 8. in
14. uro.

3.2. Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50104-698-000-00026752; pri plačilu je tre-
ba navesti: plačilo kupnine za delnice iz
notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Sonji
Virant ali Lidiji Tramuž na sedežu podjetja,
tel. 061/15-95-030.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v 15 dneh po tej objavi s pri-
tožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljub-
ljani.

Pritožbo zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja je treba od-
dati Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

Podjetje Velo, p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 108-1/97 Ob-518
Na podlagi 41. člena zakona o uresniče-

vanju javnega intresa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 14. člena statuta
Slovenske kinoteke razpisujemo prosto de-
lovno mesto

– direktorja Slovenske kinoteke, Ljub-
ljana.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:

– visokošolsko izobrazbo humanistične
smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
podobnih delih in poznavanje področja dela
Kinoteke,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje dela v Kinoteki,

– znanje najmanj enega tujega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za direk-

torja Slovenske kinoteke za dobo petih let.
Ministrstvo za kulturo RS bo kandidate

obvestilo o izbiri v roku 20 dni po opravlje-
ni izbiri.

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z ozna-
ko: “za razpis direktorja – SK” na naslov:
Ministrsvo za kulturo RS, Cankarjeva 5,
Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo RS

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-619
V javnem razpisu za kreditiranje projek-

tov iz sredstev pridobljenih iz naslova zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 58-59 z dne 25. X.
1996, se v 1. točki (1. Predmet razpisa) be-
sedilo “za dolgoročne kredite 1.000,000.000
SIT nadomesti z besedilom “za dolgoročne
kredite 1,478.339.077 SIT.”
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva

Ob-550
Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-

čeva 6, Ljubljana, 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

popravek javnega razpisa,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 6 z dne 7. II. 1997, za opravljanje sveto-
valnega inženiringa:

A) pri gradnji športne dvorane pri Sred-
nji gradbeni in ekonomski šoli v Ljubljani,
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B) pri gradnji športne dvorane pri Sred-
nji šoli Srečko Kosovel v Sežani.

1. Predmet razpisa: opravljanje svetoval-
nega inženiringa pri gradnji Športne dvora-
ne pri Srednji gradbeni in ekonomski šoli v
Ljubljani in Srednji šoli Srečko Kosovel v
Sežani.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije:

A) 330 mio,
B) 170 mio.
3. Predvideni pričetek del: februar 1997.

Predvideno dokončanje del: november 1998
(velja za oba objekta).

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro v prostorih Ministrs-
tva za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Trubarjeva 3.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predložitve dokazila
o vplačilu 100.000 SIT delno povratnih
sredstev (višina in način sta razvidna iz raz-
pisnih pogojev), ki jih ponudnik nakaže na
žiro račun 50100-637-55466.

5. Oddaja ponudb ločeno po objektih
A) Ponudba ŠD – SGEŠ Ljubljana “Ne

odpiraj”
B) Ponudba ŠD – SŠ SK Sežana “Ne

odpiraj”.
Ponudbi dostaviti v zapečateni kuverti

na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 4. 3. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Urada za šolstvo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Obvezna vsebina ponudbe (za vsak
objekt ločeno):

– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih dveh letih za objekte v
šolstvu, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 200,000.000 SIT (navesti reference
kadrov in seznam objektov),

– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2 ali

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– način plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu naju-

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite pri Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-507
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu

javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Domplan Kranj, p.o., Blei-
weisova 14, Kranj, kot investitor objavlja

javni razpis
za izgradnjo plinovodne instalacije za
zemeljski plin na območju Kranja in

Nakla
A. Splošni podatki
1. Investitor: Podjetje Domplan Kranj,

p.o., Bleiweisova c. 14, Kranj.
2. Predmet razpisa:
– merilna in reducirna postaja (MRP)

Stražišče,
– reducirna postaja (RP) Orehek,
– reducirna postaja (RP) Naklo,
– priključni 10 barski plinovod za MRP

Stražišče,
– priključni 3 barski plinovod za RP Ore-

hek,
– priključni 1 barski plinovod za RP Na-

klo,
– 100 milibarski plinovod za Osnovno

šolo Naklo,
– 100 milibarski plinovod za osnovno šo-

lo Orehek,
– 3 barski plinovod od kotlarne

Zdravstveni dom do kotlarne H-8 v Kranju.
3. Lokacija: območje mesta Kranj in Na-

kla.
4. Predviden obseg: 1x MRP, 2x RP,

4.000 m plinovodov in 4 kotlarniški pri-
ključki.

5. Roki: izgradnja mora biti izvedena v
obdobju od 1. 4. 1997 do 31. 10. 1997.

6. Predvidena vrednost investicije:
80,000.000 SIT.

B. Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu morajo predložiti pisno ponud-
bo do 17. 3. 1997 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo Sekretariata za energetiko pri

Ministrstvu za gospodarstvo za izvajanje
razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet,
e) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
f) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
g) izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-

števal pogoje investitorja,
h) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Podjetje Domplan Kranj,
p.o. PE Inženiring, Bleiweisova c. 14, Kranj
s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za izva-
janje plinovodov”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na naslovu: Podjetje Domplan Kranj,
p.o., Bleiweisova 14, pri Trkulji.

5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

Domplan Kranj

Ob-508
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
Trimo inženiring in proizvodnja montažnih
objektov, d.d., Prijatljeva 12, Trebnje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo in montažo tehnološke opreme

zorilnice za lahke gradbene plošče
1. Naročnik: Trimo, d.d., Prijatljeva 12,

Trebnje.
2. Predmet razpisa: projektiranje, izde-

lava, dobava, montaža in zagon tehnološke
opreme zorilnice za lahke gradbene plošče
po tehnični specifikaciji in tehničnih zahte-
vah.

3. Lokacija: Prijatljeva 12, Trebnje.
4. Rok pričetka: april 1997, rok dokon-

čanja: junij 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) zagotovljene tehnične zahteve,
b) reference,
c) cena,
d) plačilni pogoji,
e) rok dobave,
f) kompletnost ponudbe,
g) garancijska doba.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki v roku deset dni od objave v Uradnem
listu RS, prevzamejo v Trimo, d.d., oziroma
se jim na njihovo pisno željo pošlje s pripo-
ročeno pošto. Podrobnejše informacije v
zvezi z javnim razpisom dobite pri Danijelu
Zupančiču (tel. 068/44.566).

7. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
roku 30 dni po objavi razpisa do 12. ure na
naslov Trimo, d.d., Prijatljeva 12, 8210
Trebnje ali osebno v tajništvu uprave v za-
prti ovojnici z vidno oznako “Ponudba – Ne
odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
25. 3. 1997 ob 12. uri v sejni sobi Trimo,
d.d. Ponudniki bodo obveščeni o rezultatih
izbire v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Trimo, d.d., Trebnje

Št. 2/97 Ob-509
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnoteh-

niška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana,
razpisuje 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 izvajalca izdelave in montaže

opreme za čitalnico knjižnice na
Aškerčevi 12

1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Ljubljana, Aškerčeva 12.

2. Predmet razpisa:
– izdelava in montaža opreme za čitalni-

co:
– jeklena konstrukcija iz cevastih profi-

lov,
– knjižne omare,
– računalniške mize,
– čitalniške mize,
– stoli,
– garderobna stena.
3. Predvidena vrednost razpisane opre-

me znaša 5,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 31. 3. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– reference ponudnika,
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– usposobljenost ponudnika,
– eventualne druge ugodnosti.
7. Ni nujno, da je najcenejša ponudba

najugodnejša.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be, zlasti pa morajo vsebovati naslednje:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodne-

ga registra ali zadnji priglasitveni list za
sp),

– dokazila o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– ponudbeno ceno,
– predlog pogodbe,
– navedbo dobavnih in plačilnih rokov,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

rialov,
– seznam podizvajalcev.
9. Ponudniki lahko dvignejo dokumet-

nacijo do vključno tretji delovni dan po ob-
javi v Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure na
recepciji NTF, Aškerčeva 12, Ljubljana, in-
formacije na tel.: 125-34-58.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: NTF, Aškerčeva 12,
Ljubljana, ali osebno v računovodstvu fa-
kultete na istem naslovu z oznako: “Javni
razpis – Ne odpiraj”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki
bodo oddane do vključno 28. 2. 1997.

11. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila v sejni sobi na zgornjem naslovu dne
3. 3. 1997 ob 10. uri.

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

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 109/01 Ob-510
Na podlagi odredbe o postopku izvaja-

nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), JP Okolje
Piran objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko

vzdrževalna dela na ČN Piran
1. Naročnik: JP Okolje Piran, Fornače

33, Piran.
2. Predmet razpisa:
– zamenjava grabelj na vtoku ČN;
– pokritje bazena stabilizatorja in

zgoščevalca mulja ter namestitev biofiltra
za prezračevanje stabilizatorja in zgošče-
valca.

3. Orientacijska vrednost: 25,000.000
SIT.

Investitor si pridržuje pravico odločiti se
za manjši obseg del od razpisanega oziroma
za fazno izvedbo, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev.

4. Predviden pričetek del je koncem mar-
ca 1997; zaključek v začetku maja 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisnih pogojev.

6. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena citirane odredbe. Ponudnik
lahko ponudi vsa dela ali posamezna dela.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro na upravi podjetja JP Okolje. Informa-
cije po tel. 066/747-386 (Bradica Slavica).

8. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za ČN” je potrebno v zapečateni ovoj-
nici dostaviti do 14. 3. 1997 do 12. ure na
naslov: JP Okolje Piran, Fornače št. 33, 6330
Piran.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 3. 1997 ob
13. uri v prostorih JP Okolja Piran.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
petih dneh po odpiranju ponudb.

JP Okolje Piran

Št 354-25-2/97-1800-14 Ob-511
Mestna občina Maribor objavlja na pod-

lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup kamionske tehtnice
1. Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za nakup elektronske kamion-
ske tehtnice.

3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) elektronska kamionska tehtnica z na-
slednjimi zahtevanimi osnovnimi tehnični-
mi značilnostmi:

– obseg tehtanja: 50 ton,
– velikost sprejemnika bremena: maksi-

malno 20 x 3 m,
– postavitev: vgreznjena v višino tal,
– izvedba tehtnice mora omogočati de-

montažo ter selitev na drugo lokacijo (razen
gradbenih del),

– razred točnosti: III,
– razdelek: 20 kg.
b) 1 kom semaforski prikaz (LED za-

slon) za javno spremljanje podatkov o teh-
tanju, z velikostjo znakov minimalno
45 mm,

c) tehtalni program, ki omogoča obdela-
vo in izpis podatkov po najmanj naslednjih
kriterijih:

– masa (bruto, tara, neto),
– zaporedje tehtanj,
– datumi in časi posameznih tehtanj,
– šifrant vozil,
– šifrant materiala na vozilu s ceno de-

poniranja,
– šifrant voznikov,
– šifrant  kupcev,
– izpis fakture na osnovi vnosa podat-

kov o komintentu,
– program mora omogočati shrambo

vseh podatkov v datoteko za nadaljnjo ob-
delavo,

– odprtost prilagoditve na zahteve na-
ročnika.

4. Druge tehnične zahteve, ki jih mora
ponudnik zagotoviti:

– dostop do strukture podatkov, ki jih
generira tehtalni proces,

– predložiti gradbeni projekt za izdelavo
temelja in pripadajočih instalacij,

– predložiti vso potrebno dokumentaci-
jo, potrebno za pripravo in verifikacijo me-
rila pri Uradu za standardizacijo in mero-
slovje pri Ministrstvu za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije,

– izvesti montažo objekta ter v skladu s
predpisi izvršiti primopredajo pristojnemu
kontrolnemu organu,

– izvesti vsa gradbena dela za temelje in
potrebne instalacije.

5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– referenčno listo,
– tehnične značilnosti s podrobnim teh-

ničnim opisom in prospektnim gradivom po-
nujene opreme,

– izhodiščno ceno,
– način plačila in druge finančne ugod-

nosti,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– čas veljavnosti ponudbe.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti

kompletno ceno za objekt, upoštevajoč zah-
teve po vseh točkah razpisa. V ceni morajo
biti upoštevana vsa gradbena dela za izdela-
vo temeljev in instalacijska dela. Cena mora
biti v tolarjih z vsemi stroški fco montirano.

6. Orientacijska vrednost ponudbe je
6 mio SIT.

7. Predvideni pričetek del: takoj po izbi-
ri izvajalca.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Komisija investitorja bo prispele ponud-
be ocenjevala na osnovi naslednjih meril:

– cena,
– način plačila in druge finančne ugod-

nosti,
– tehnična izvedba,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z oznako: “Javni razpis Oprema
deponije odpadkov – ne odpirati”. Na ovoj-
nici mora biti naslov, telefonska številka in
telefaks ponudnika.

10. Ponudniki morajo ponudbe oddati
najkasneje v roku 10 koledarskih dni po
objavi razpisa na naslov: Mestna občina Ma-
ribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor. Ponudbe lahko oddajo po pošti,
vendar morajo prispeti do naročnika najka-
sneje do roka oddaje, do 15. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni po
preteku roka za oddajo, pri čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni tudi pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo predlo-
žiti pisna pooblastila.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
takoj po odločitvi o izbiri izvajalca.

13. Dodatne informacije dobijo zainte-
resirani na tel: 062/305-615, Snaga Mari-
bor, Branko Kosi, dipl. inž., med 7. in 9.
uro.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 14/97 Ob-512

Ponovni II. javni razpis
za jamski les

1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska ul. 2.

2. Predmet razpisa: jamski les.
– okrogli jamski les – ca. 100 m3,
– hrastov opaž – ca. 100 m3,
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– hrastovi pragovi – ca. 4 m3,
– rezan les smreka – ca. 15 m3..
Orientacijska vrednost dobav jamskega

lesa za obdobje 1–6 leta 1997 znaša
ca. 6,200.000 SIT.

3. Strokovne informacije o razpisanem
materialu je mogoče dobiti na sedežu inve-
stitorja pri Debevec Sandiju, tel.
0601/64-100 vsak dan od 6. do 9. ure.

4. Razpisan material se bo dobavljal kon-
tinuirano v prvi polovici leta 1997 v skladu
s potrebami naročnika.

5. Ponudba mora biti smiselno izdelana
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). 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% po-
nudbenih del.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je deseti dan, dela prosti dan, se
upošteva prvi delovni dan po preteku deset
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 oddana v zaprti ku-
verti z oznako: “Ponudba za jamski les – Ne
odpiraj!”

8. Javno odpiranje ponudb bo deseti ko-
ledarski dan oziroma prvi delovni dan po
preteku deset koledarskih dni po objavi v
Uradnem listu RS in sicer ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov, prisotni pri
javnem odpiranju ponudb morajo komisiji
predložiti ustrezno pooblastilo.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 13/97 Ob-513
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93), Rudnik Za-
gorje v zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2,
1410 Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja materiala za
zasipavanje jamskih prostorov s

pihanim zasipom
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: dobava cevi, krivin

in spojnih delov za zasipavanje jamskih pro-
storov s pihanim zasipom.

3. Lokacija: Grajska ulica št. 2, Zagorje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost dobave znaša

skupaj 25,000.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi kompletno iz-

dobavo vsega razpisanega materiala ter ob-
vezno ločeno po posameznih delih materia-
lov.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list 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 dobavil

ves material po svoji ponudbi pravilno, so-
lidno in kvalitetno in to v skladu z veljavni-
mi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami in to v pogodbenem
roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost za izdobavljeni material.

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 eventuelno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je Da-
nilo Hudi, tel. 0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– potrjene reference,
– 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 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 ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno za posamezne

vrste materiala,
4. rok izdobave 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:
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10%  ponudbenih del.
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 bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, tride-
seti 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.(Dobava cevi,
krivin in spojnih delov za zasipavanje jam-
skih prostorov)”.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-514
Občina Jesenice na podlagi odredbe o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih in

montažnih del pri plinifikaciji naselja
Blejska Dobrava

1. Inestitorja: Občina Jesenice, Titova
78, Jesenice in JEKO-IN, d.o.o., Titova 51,
Jesenice.

2. Predmet razpisa so:
a) strojne instalacije,
b) gradbena dela (z dodatno ponudbo za

polaganje zaščitnih cevi za optični kabel).
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe ozi-

roma kandidirajo za izbiro izvajalca za obe
vrsti del, lahko pa se prijavijo samo za izva-
janje posameznih del (ločeno pod a ali b).

3. Razpisna  dokumentacija je na razpo-
lago v prostorih Javnega komunalnega pod-
jetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice, Titova 49,
Jesenice, pet delovnih dni po objavi v Urad-
nem listu RS od 8. do 12. ure.

4. Cena posamezne razpisne dokumen-
tacije je 8.000 SIT, ki se plača pri dvigu
dokumentacije.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri
Zvonetu Hrastarju, dipl. inž. tel. številka
064/81-744.

6. Orientacijska vrednost del je:
a) za strojne instalacije 29,300.000 SIT,
b) za gradbena dela 19,450.000 SIT.
7. Predviden rok pričetka del je v mese-

cu aprilu 1997.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– ustrezno odločbo za izvajanje montaž-

nih del na plinovodnem omrežju,
– popis materialov in dela s ceno na eno-

to z vključenim prometnim davkom (razpi-
sna dokumentacija na originalnih obrazcih),

– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– seznam opremljenosti z veljavnimi ate-

sti strojev in naprav,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
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9. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– cene za razpisana dela (vključno za
dodatna dela za polaganje zaščitnih cevi za
optični kabel) – najcenejši ponudnik ni nuj-
no, da je najugodnejši,

– plačilni pogoji –možnost kreditiranja,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom – merila se bodo upoštevala za vsak
predmet razpisa posebej,

– rok izvedbe del,
– reference pri izvajanju takih ali po-

dobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov.
10. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

sne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, Jesenice.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 24. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
plinifikacijo KS Blejska Dobrava”.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Ob-515
Občina Jesenice na podlagi odredbe o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 18/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja

javni razpis
za oddajo eletroinštalacijskih del v
poslovni zgradbi JEKO-IN, d.o.o.

Jesenice
1. Inestitorja: Občina Jesenice, Titova

78, Jesenice.
2. Predmet razpisa so elektroinštalacij-

ska dela v poslovni zgradbi Javnega komu-
nalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
Titova 51.

3. Razpisna  dokumentacija je na razpo-
lago v prostorih Dominvesta, p.o. Jesenice,
Pod gozdom 2, Jesenice, pet delovnih dni
po objavi v Uradnem listu RS od 8. do 12.
ure.

4. Cena posamezne razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT. Znesek se nakaže na
žiro račun Dominvest, p.o. Jesenice, števil-
ka žiro računa 51530-601-13474.

5. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. št. 064/81-045 pri Zdravkotu Noču, dipl.
inž.

6. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT.

7. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– seznam opremljenosti,

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

– popis materialov in dela s ceno na eno-
to (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

9. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cene za razpisana dela – najcenejši po-
nudnik ni nujno, da je najugodnejši,

– reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-

pisom.
10. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

sne dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, 4270 Jesenice.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 3. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
elektroinštalacijska dela v poslovni zgradbi
JEKO-IN Jesenice”.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice

Št. 41/97 Ob-516
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)

ponovni 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 za sistem 18 × 6

Spg 78 BG + 1 × 2 SPg 78 BG,
– baterija 220 V 30 Ah za sistem 18 × 6

Spg 30 BG + 1 × 2 SPg 30 BG,
– baterija 24 V 515 Ah,
– baterija 24 V 824 Ah.
3. Kontaktna oseba za dodatne informa-

cije: Lainšček Mauro na tel. 066/60-60 int.
210.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ceno v SIT (fco Izola),
– plačilne pogoje,
– življenjsko dobo in karakteristike ba-

terij,
– garancijski rok,
– referenčne podatke,
– ostale ugodnosti (rabati, komercialni

popusti, donatorska sredstva...).
5. Rok za oddajo ponudb: komisija bo

upoštevala vse ponudbe, ki bodo sprejete

najkasneje do 3. 3. 1997 do 12. ure, na na-
slov: 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 –
ponudba za akumulatorje”. Odpiranje po-
nudb bo 3. 3. 1997 ob 12. uri v sejni sobi v
I. nadstropju Splošne bolnišnice Izola.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-517

Javni razpis
za izbiro dobavitelja osebnega vozila

Lada Niva
1. Naročnik: Osnovna šola, Ob Rinži Ko-

čevje, Reška cesta 3, Kočevje.
2. Predmet razpisa: dobava osebnega av-

tomobila Lada Niva.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– tehnični opis ponujenega avtomobila

Lada Niva,
– opcije opreme s cenikom,
– rok dobave,
– končna cena ponujenega avtomobila,
– pogoje odkupa starega avtomobila La-

da Niva.
4. Pisne ponudbe pošljite na naslov na-

ročnika v roku 8 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudbe pošljite v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba na javni razpis”.

5. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo dan po poteku razpisnega roka v
pisarni ravnatelja. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisostvovali odpiranju ponudb mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo o zastopanju.

6. Pri izbiri bodo upoštevane le ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogo-
je.

7. Končno odločitev bo naročnik sporo-
čil vsem ponudnikom v 10 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

Osnovna šola ob Rinži Kočevje

Št. 2.0.-495/97 Ob-522
Na podlagi zakona o graditvi objektov

(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in 59/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93) ter spremembe in dopolnitve nave-
dene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94), Sloven-
ske železnice, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

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

2. Predmet razpisa
“Slovensko–Madžarska železniška pove-

zava” na odseku Puconci–Hodoš–državna
meja – Inženiring in zastopanje investitorja,
ki obsega predvsem:

– spremljanje in nadzor nad izdelavo teh-
nične dokumentacije (PGD, PZI, PZR) za
odsek nove proge Puconci–Hodoš–državna
meja,

– izdelava načrta monitoringa in posnet-
ka ničelnega stanja,

– svetovanje investitorja v času priprav
na izvedbo in med izvedbo proge,
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– pridobitev vseh potrebnih soglasij k
gradbenem dovoljenju in pridobitev grad-
benega dovoljenja,

– priprava razpisnih pogojev za izvedbo
(tender) in priprava razpisa za izvedbo,

– nadzor nad izvajanjem del med grad-
njo železniške proge in vseh spremljajočih
objektov in naprav,

– končni obračun, prodaja objektov v
upravljanje.

3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja.

4. Vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost del znaša

150,000.000 SIT.
5. Okvirni rok izvedbe: 3 leta po podpi-

su pogodbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, pri Marku Brezigar, dig., od
21. 2. 1997 do 10. 3. 1997 med 8. in 10. uro,
tel. 061/1320-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-5014744.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Marku Brezi-
gar, dig. od 21. 2. 1997 do 10. 3. 1997 med
8. in 10. uro. Ponudbene cene naj bodo
podane za vsak sklop razpisane naloge po-
sebej.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del,
– strokovna usposobljenost izvajalca in

njegovih podizvajalcev,
– cena,
– rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe,
– ugodnejši finančni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 24. 3. 1997 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, soba
205, Ljubljana. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za
Slovensko–Madžarska železniška poveza-
va” na odseku Puconci–Hodoš–državna me-
ja – Inženiring in zastopanje investitorja”.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1997

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena dvora-
na, Ljubljana. Upoštevane bodo le tiste po-
polne ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki bodo oddane pravočasno.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni najkasneje v roku 45 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Ob-523
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo PGD/PZI
projektne dokumentacije za izgradnjo

prizidka zdravstvenega doma
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa je izdelava glavnih

projektov PGD/PZI za izgradnjo prizidka za
ambulantno nujne medicinske pomoči, ure-
ditev parkirišča ter izgradnjo plinske kot-
lovnice v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 2,000.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam osebja, ki bo odgovorno za iz-

delavo projektov,
– sodna registracija in inšpekcijsko do-

voljenje za opravljanje razpisnih del,
– seznam podobnih objektov, katere je

izvajalec sprojektiral v zadnjem obdobju in
– eventualne druge elemente, ki investi-

torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.
5. Rok izvedbe: projekte je potrebno iz-

delati predvidoma v 2 mesecih po podpisu
pogodbe.

6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Kompletnost ponudbe: obravnavane

bodo samo kompletne ponudbe.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo idejni projekt in detajlne po-
goje razpisa na Občini Škofja Loka, Mestni
trg 15, soba 16/II, Alojz Bogataj, tel.
064/624-190.

9. Ponudbe zbiramo do ponedeljka,
10. 3. 1997, do 12. ure. Ponudbe je treba
poslati v zaprti kuverti z naslovom ponud-
nika in oznako: “Ne odpiraj, ponudba – pro-
jekti prizidka zdravstvenega doma”, pripo-
ročeno po pošti ali oddati osebno v pisarni
št. 5 – vložišče. Naslov: Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska 2, 4220 Škofja Loka.

10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
10. 3. 1997, ob 12.30 v sejni sobi v V. nad-
stropju, Mestni trg 15 (Žigonova hiša).

11. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni pismeno v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Škofja Loka

Št. 45/97 Ob-525
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljana 69, Domžale objavlja

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-
ska 69, Domžale.

2. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja upravnih prostorov Ob-
čine Domžale in posredovanje telefonskih
pogovorov. Ogled prostorov je možen po
predhodni najavi v Oddelku za splošne za-
deve Občine Domžale.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT letno.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,

– reference ponudnika,
– ponudbeni predračun, pripravljen na

osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika s
prometnim davkom. K predračunu naj bo
priložen trenutno veljavni uradni cenik,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– cena storitve,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94),

– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
6. Z izbranim izvajalcem bo naročnik

sklenil pogodbo za dobo 2 let.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
8. Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 1997

do 12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah.
Na ovojnici mora biti označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis – fizično varovanje!” s
točnim naslovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1997 ob
9. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele-
žili odpiranja ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije zainteresirani lah-
ko dobijo na Oddelku za splošne zadeve
Občine Domžale, v času uradnih ur.

Št. 45/97 Ob-526
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljana 69, Domžale objavlja

javni razpis
za opravljanje storitev fotokopiranja
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa je črnobelo in barvno

fotokopiranje, pomanjšave in povečave, raz-
lične vezave, zlaganje materiala ter ostale
storitve, ki so s tem povezane. Pogoj je dvig
in dostava materiala.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,200.000 SIT letno.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika z navedbo števila

in vrsto fotokopirnih strojev,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta storitve,
– celovitost ponudbe,
– cena storitve,
– reference ponudnika,
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– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

6. Z izbranim izvajalcem bo naročnik
sklenil pogodbo za dobo 2 let.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 1997
do 12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah.
Na ovojnici mora biti označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis – fotokopiranje” s točnim
naslovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1997 ob
10. uri v Konferenčni sobi Občine Domža-
le, Ljubljanska 69, Domžale, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele-
žili odpiranja ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije zainteresirani lah-
ko dobijo na Oddelku za splošne zadeve
Občine Domžale, v času uradnih ur.

Št. 45/97 Ob-527
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale objavlja

javni razpis
za izvajanje storitev čiščenja upravnih

prostorov in dvorišča
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa je izvajanje storitev

čiščenja upravnih in drugih prostorov Obči-
ne Domžale v skupni izmeri ca. 2.462,60 m2

in dvorišča v izmeri 1.200 m2 ter pomoč pri
čiščenju in pomivanju posode v kuhinji. Og-
led je možen po predhodni najavi v Oddel-
ku za splošne zadeve Občine Domžale.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT letno.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika,
– ceno storitve,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– kakovost in celovitost ponudbe,
– cena storitve in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
6. Z izbranim izvajalcem bo naročnik

sklenil pogodbo za obdobje 2 let.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
8. Rok za oddajo ponudb je do 10. 3.

1997 do 12. ure na naslov: Občina Domža-
le, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah.
Na ovojnici mora biti označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis – čiščenje!” s točnim na-
slovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1997 ob
10.30 v Konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale – I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele-
žili odpiranja ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije zainteresirani lah-
ko dobijo na Oddelku za splošne zadeve
Občine Domžale, v času uradnih ur.

Št. 45/97 Ob-528
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Ljubljana 69, Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa je postopna dobava

naslednjega pisarniškega in računalniškega
materiala:

– mape, fascikli, beležke, lepilni trako-
vi, zvezki, kuverte, obrazci, ipd.,

– papir (računalniški, fotokopirni, tele-
faks, ipd.),

– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
navadni svinčniki, bombice, minice, ipd.),

– koledarji, planerji, ipd.,
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,

ipd.,
– računalniški material (tonerji, diskete,

pisalni trakovi, ipd.) ter drug material.
3. Orientacijska vrednost dobavljenega

materiala znaša 2,500.000 SIT letno.
4. Lokacija dobave: Ljubljanska 69,

Domžale.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ter naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika,
– cenik po posameznem artiklu (cene naj

bodo fco kupec s prometnim davkom),
– plačilni pogoji,
– dobavni roki za naročeni material,
– pri sestavi ponudbe je potrebno upo-

števati 30 dnevni rok plačila.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– rok plačila,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb v količini materiala gle-

de na spremembo potreb po uporabi,
– da sklene pogodbo za posamezno vrsto

materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material ugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikom.

8. Z izbranim/i izvajalcem/ci bo naroč-
nik sklenil pogodbo za obdobje 2 let.

9. Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 1997
do 12. ure, na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah.
Na ovojnici mora biti označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis – potrošni pisarniški in
računalniški material!” s točnim naslovom
ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1997 ob
9.30 v Konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale. Predstavniki po-
nudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja po-
nudb, morajo imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

13. Dodatne informacije zainteresirani
lahko dobijo na Oddelku za splošne zadeve
Občine Domžale, v času uradnih ur.

Občina Domžale

Št. 6/97 Ob-529
Občina Škofljica objavlja na podlagi do-

ločil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 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 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

redno vzdrževanje lokalnih, občinskih in
drugih nekategoriziranih cest v Občini

Škofljica
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska

cesta 3, Škofljica.
2. Predmet razpisa: redna letna vzdrže-

valna dela in nadzor na lokalnih, občinskih
in drugih nekategoriziranih cestah na celot-
nem območju Občine Škofljica.

3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prevzamejo na Občini Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.

4. Orientacijska vrednost posameznih del
je določena v proračunu Občine Škofljica
za leto 1997.

5. Dela po javnem razpisu se bodo pred-
videno pričela izvajati v marcu 1997 na ob-
močju Občine Škofljica, pogodba bo skle-
njena za leto 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega in na-
justreznejšega ponudnika:

– registracija za dejavnost v katero spa-
dajo razpisana dela,

– reference pri opravljanju tovrstnih del,
– cenik posameznih storitev oziroma po-

nudbena cena na enoto,
– fiksnost cen in način plačila,
– realnost in kompletnost ponudbe,
– opcija ponudbe ne sme biti krajša od

30 dni od dneva odpiranja ponudb,
– jamstvo za opravljeno delo,
– dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– najcenejši ponudnik ni vedno najugod-

nejši,
– druge ugodnosti, ki bi lahko bistveno

vplivale na izvedbo razpisanih del.
7. Rok za oddajo ponudbe je 10. marec

1997 do 11. ure. Ponudbe so dostavijo na
naslov naročnika: Občina Škofljica, Šmar-
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ska cesta 3, Škofljica, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis – vzdrževanje cest –
Ne odpiraj”.

8. Odpiranje ponudb bo 10. marca 1997
bo 12. uri na Občini Škofljica, Šmarska ce-
sta 3, Škofljica.

9. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Škofljica

Ob-530
Mestna občina Celje, Komunalna direk-

cija, Celje in Energetika Celje, javno pod-
jetje, d.o.o., objavljata na podlagi ReSROE
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za novelacijo dolgoročne energetske

zasnove mesta Celje
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
Soinvestitor: Energetika Celje, javno

podjetje, d.o.o., Škapinova 1a, Celje.
2. Predmet razpisa: novelacija energet-

ske zasnove mesta Celja iz l. 1991 s poudar-
kom na širitve sistema daljinske oskrbe s
toploto z določitvijo centralnega vira to-
plotne energije.

3. Razpisna dokumentacija:
3.1. Projektna naloga,
3.2. Povzetki in zaključki prenove pro-

grama energetske oskrbe Celja – 1991,
3.3. Energetska strategija mesta Celja –

januar 1994,
3.4. Povzetek programa plinifikacije –

januar 1994,
3.5. Omrežje daljinskega ogrevanja me-

sta Celje – 1996,
3.6. Povzetek študije izvedljivosti so-

proizvodnje IJS-CEU – december 1996,
3.7. Povzetek študije ACETEC – maj

1996,
3.8. Osnutek srednjeročnega in dolgoroč-

nega družbenega plana za obdobje 1986–
2000 za Mestno občino Celje – dopolnjen
1996.

Razpisno dokumentacijo dobijo ponud-
niki v roku 5 dni od dneva objave javnega
razpisa med 8. in 9. uro na naslovu: Energe-
tika Celje, javno podjetje, d.o.o., Investicij-
sko tehnični sektor, Mariborska 2, Celje, pri
Alešu Dolžanu, proti plačilu zneska 20.000
SIT na ŽR Energetika Celje, javno podjetje,
št. 50700-601-105240, pri Agenciji za pla-
čilni promet.

4. Orientacijska vrednost del naročila je
7,000.000 SIT.

5. Roki izdelave: pričetek del 1. 5. 1997,
okvirno rok končanja del 1. 10. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– razčlenjenost programske naloge z de-

finiranjem ciljev in predlogov za njihovo
realizacijo,

– reference ponudnika,
– skladnost z usmeritvami resolucije o

strategiji rabe in oskrbe Slovenije z ener-
gijo,

– skladnost z metodologijo energetskih
zasnov lokalnih skupnosti MGD,

– strokovna usposobljenost ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela s
predložitvijo dokazil o njihovi registraciji
za izvajanje del.

8. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 24. 3.
1997 do 12. ure, na naslov: Energetika Ce-
lje, javno podjetje, d.o.o., Investicijsko teh-
nični sektor, Mariborska 2, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na zgoraj navedeni naslov do da-
tuma in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudniki morajo poslati ponudbo v za-
prti kuverti z oznako: “Ponudba za energet-
sko zasnovo mesta Celja – Ne odpiraj!”

10. Investitor ni dolžan oddati dela naj-
cenejšemu ponudniku. Pridržuje si tudi pra-
vico, da delo ne odda nobenemu ponudniku.

11. Odpiranje ponudb bo 26. 3. 1997 ob
10. uri v prostorih Energetika Celje, javno
podjetje, d.o.o., Škapinova 1a, Celje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.

Ob-519
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja
Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o.

javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male

akumulacije – na kmetiji Birk Antona
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Dobru-

nje z.o.o, Cesta II. grupe odredov št. 43,
Ljubljana Dobrunje.

2. Predmet razpisa: izgradnja male aku-
mulacije, dovodnih cevovodov, črpališča in
namakalnih cevovodov.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Kmetijske zadruge Dobru-
nje z.o.o., Cesta II. grupe odredov 43, Ljub-
ljana Dobrunje. Stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT je potrebno pred
dvigom razpisne dokumentacije poravnati
na žiro račun Kmetijske zadruge Dobrunje
z.o.o., št. žiro računa 50102-601-215365.

4. Predvideni rok za pričetek del je ma-
rec 1997, delo pa mora biti zaključeno v
roku dveh mesecev po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;

– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.

6. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

7. Rok za oddajo ponudb je 5. marec
1997 do 14. ure na naslov: Kmetijska za-
druga Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe odre-
dov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje. Ponudba
mora biti oddana v zaprti kuverti s pripi-
som: “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
male akumulacije na kmetiji Birk Antona”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. ma-
rec. 1997 ob 9. uri v prostorih Kmetijske
zadruge Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe
odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ob-520
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS št. 28/93, 19/94) objavlja Kme-
tijska zadruga Dobrunje z.o.o.

javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male

akumulacije – na kmetiji Končar Jožice
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Dobru-

nje z.o.o., Cesta II. grupe odredov št. 43,
Ljubljana Dobrunje.

2. Predmet razpisa:izgradnja male aku-
mulacije, dovodnih cevovodov, črpališča in
namakalnih cevovodov.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Kmetijske zadruge Dobru-
nje z.o.o. , Cesta II. grupe odredov 43, Ljub-
ljana Dobrunje. Stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT je potrebno pred
dvigom razpisne dokumentacije poravnati
na žiro račun Kmetijske zadruge Dobrunje
z.o.o., št. žiro računa 50102-601-215365.

4. Predvideni rok za pričetek del je ma-
rec 1997, delo pa mora biti zaključeno v
roku dveh mesecev po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;

– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
6. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. Rok za oddajo ponudb je 5. marec

1997 do 14. ure na naslov: Kmetijska za-
druga Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe odre-
dov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje. Ponudba
mora biti oddana v zaprti kuverti s pripi-
som: “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
male akumulacije na kmetiji Birk Antona”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. ma-
rec. 1997 ob 11. uri v prostorih Kmetijske
zadruge Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe
odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ob-521
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja
Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o.
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javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male
akumulacije – na kmetiji Končar

Antonije
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Dobru-

nje z.o.o., Cesta II. grupe odredov št. 43,
1261 Ljubljana Dobrunje.

2. Predmet razpisa:izgradnja male aku-
mulacije, dovodnih cevovodov, črpališča in
namakalnih cevovodov.

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Kmetijske zadruge Dobru-
nje z.o.o., Cesta II. grupe odredov 43, Ljub-
ljana Dobrunje. Stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT je potrebno pred
dvigom razpisne dokumentacije poravnati
na žiro račun Kmetijske zadruge Dobrunje
z.o.o., št. žiro računa 50102-601-215365.

4. Predvideni rok za pričetek del je ma-
rec 1997, delo pa mora biti zaključeno v
roku dveh mesecev po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;

– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
6. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. Rok za oddajo ponudb je 5. marec

1997 do 14. ure na naslov: Kmetijska za-
druga Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe odre-
dov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje. Ponudba
mora biti oddana v zaprti kuverti s pripi-
som: “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
male akumulacije na kmetiji Končar Anto-
nije”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. ma-
rec. 1997 ob 10. uri v prostorih Kmetijske
zadruge Dobrunje z.o.o., Cesta II. grupe
odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o.

Št.0044/5-308/9/97 Ob-531
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 odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za tiskanje in dobavo revije

1. Predmet javnega razpisa je tiskanje in
dobava 2400 kosov Revije za kriminalistiko
in kriminologijo v letu 1997.

Tehnični elementi revizije:
format: 20 x 28,5 cm,
obseg: 6 pol (96 strani) in ovitek,
tekst: rokopis in diskete,
slike: originalni reproducirani po zahte-

vah naročnika,
tisk: notranjost 1/1 barvno, ovitek 2/1

barvno,
papir: notranjost na 80 g brezlesnem pa-

pirju, ovitek na 250 g brezlesnem kartonu,
vezava: broširano-zbito,

naklada: 4 izdaje po 600 izvodov.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-

vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, Štefanova 2, na tel. št. 061/172-4687
pri Moškotevc Štefki.

3. Orientacijska vrednost revij znaša
2,500.000 SIT.

4. Lokacija dostave: Vodovodna 93/a,
Ljubljana.

5. Rok dobave: v 45 dneh po prevzemu
materiala za tiskanje (4 izdaje v letu 1997).

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

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja, overjena na so-
dišču; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost, katere predmet je razpis. Dokument
ne sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– podatke o organizaciji podjetja, številu
zaposlenih ter tehnično-tehnološki oprem-
ljenosti,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
naročnikovo skladišče, s posebej prikaza-
nim prometnim davkom. Cene morajo biti
oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 14. 3. 1997
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, podatki o boniteti) mora biti ozna-
čena “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/9/97
– dokumentacija. Ovojnica s ponudbo mora
biti označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/9/97 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravna-
vala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki ne bodo
vsebovale dokumentov iz 6. točke razpisa,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

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

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-532
Staninvest Maribor, p.o., Grajska ulica

7, Maribor, objavlja v imenu lastnikov
zgradbe Dvorakova 10 ABC

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvajanje del pri popravilu ravne
nepohodne strešne kritine in terasaste

ravne kritine Dvorakova 10 ABC
Maribor

1. Predmet razpisa: popravilo ravne ne-
pohodne strešne kritine in terasaste ravne
kritine Dvorakova 10 ABC, Maribor.

2. Razpisno dokumentacijo ponudniki po
objavi dvignejo na sedežu Staninvesta Ma-
ribor, p.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor,
soba 112/I. nad., vsak ponedeljek, sredo ali
petek med 8. in 10. uro do poteka razpisa.

3. Ponudbe je potrebno dostaviti v dveh
izvodih na Staninvest Maribor, p.o. v zape-
čateni ovojnici s pripisom ponudba – Ne
odpiraj, najkasneje do 14. 3. 1997 do 10.
ure.

4. Predviden pričetek del je 1. 5. 1997.
5. Rok dokončanja del je 15. 6. 1997.
6. Opcija ponudbe je 60 dni po odpira-

nju ponudb.
7. Ponudniki si morajo pred izdelavo po-

nudbe ogledati objekt, na katerega se nana-
ša ponudba in se seznaniti z vsemi okolišča-
mi in posebnostmi objekta in izvedbe.

8. Cene po postavkah v ponudbi so fik-
sne do konca izvedbe del.

9. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
zaradi morebitnega likvidnostnega pomanj-
kanja finančnih sredstev ne sklene pogodbe
z izbranim ponudnikom, oziroma sklene po-
godbo za manjši obseg del.

10. Pogoji za udeležbo
Organizacije, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu o oddaji del, morajo predložiti
naslednje podatke in izjave:

a) ime in naziv organizacije,
b) overjene podatke o registraciji,
c) referenčno listo o takšnih delih,
d) organizacijo podjetja, število in kva-

lifikacijsko strukturo zaposlenih za odgo-
vorne vodje del,

e) natančne podatke o organizaciji kon-
trole kvalitete.

11. Merila za izbiro najugodnješega iz-
vajalca so:

a) usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje pogodbenih del,

b) cena,
c) roki,
d) plačilni pogoji,
e) sposobnost prevzeti vsa razpisana de-

la.
12. Ponudbe bo pregledala komisija s

strani zastopnikov lastnikov zgradbe Dvo-
rakova ABC ter v sodelovanju s Staninve-
stom.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

14. Zainteresirane ponudnike prosimo,
da izdelajo ob upoštevanju 10. točke in og-
leda dejanskega stanja zgradbe Dvorakova
10 ABC ponudbo za II. varianto izvedbe –
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streho dvokapnico z opečno kritino bobro-
vec, ustreznimi napušči in zunanjimi odto-
ki. V ceno je potrebno vključiti tudi vso
tehnično dokumentacijo in dovoljenja.

15. Ponudniki lahko dobijo potrebne in-
formacije pri Staninvestu Maribor p.o. na
zgornjem naslovu in po telefonu št.
062/225-011 – Mencinger Majda.

V imenu lastnikov
Dvorakove 10 ABC Maribor:

Staninvest Maribor, p.o.

Št. 35/97 Ob-533
Na podlagi določil odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavljamo

javni razpis
za izbiro uspobljenega izvajalca za

tiskanje občinskega glasila
1. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri

Mariboru 39a, Pesnica.
2. Predmet razpisa: priprava za tisk, iz-

delava filmov in tiskanje občinskega glasi-
la.

3. Orientacijska vrednost naročila je
1,200.000 SIT.

4. Glasilo bo izšlo štirikrat v letu. Rok
za predajo glasila naročniku je največ 5 dni
od dneva predaje lektoriranega besedila na
disketi izvajalcu.

5. Razpisno dokumentacijo k temu jav-
nemu naročilu lahko dvignete od prvega na-
slednjega delovnega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, med 8. in 12. uro, na
Občini Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
soba 101/I, kjer lahko dobite tudi vse dodat-
ne informacije k temu javnemu naročilu.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti pooblastilo ponudnika v dveh
izvodih in dokazilo o plačilu 2.000 SIT ne-
povratnih sredstev na ŽR Občine Pesnica št.
51800-630-25531 pri Agenciji za plačilni
promet Maribor, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – občinsko glasilo”. En izvod
bo potrjen vrnjen ponudniku.

6. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo k temu raz-
pisu.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– usposobljenost za izvajanje tovrstnih

del.
8. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-

prti ovojnici na naslov Občina Pesnica, Pe-
snica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica, do
vključno 7. marca do 12. ure z oznako “Ne
odpiraj – ponudba : Javni razpis za občin-
sko glasilo”. Na ovojnici mora biti vidno
ime in naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. marca
ob 9. uri, v sejni sobi v kletnih prostorih.
Vabljeni so predstavniki vseh ponudnikov,
ki se izkažejo z ustreznim pooblastilom za
zastopanje.

10. Ponudniki bodo prejeli zapisnik o
javnem odpiranju ponudb, o izbiri pa bodo
obveščeni v zakonitem roku.

Občina Pesnica

Št. 11-6/8 Ob-535

Javni razpis
za oddajo del izdelave projektne

dokumentacije (idejnega projekta,
lokacijske dokumentacije in PGD, PZI
projektov) rekonstrukcije kanalizacije
za odpadne vode od črpališča v Luki

Koper do Štanjolskega zatoka
1. Investitor je Komunala Koper, ul. 15.

maja 4, Koper.
2. Dela, ki so predmet razpisa, obsegajo

ponudbo za izdelavo projektne dokumenta-
cije rekonstrukcije črpališča za odpadne vo-
de v Luki Koper in rekonstrukcijo kanaliza-
cijskega zbiralnika od tega črpališča do jaš-
ka obstoječega zbiralnika na desnem bregu
Štanjolskega zatoka.

Projektna dokumentacija mora zajemati:
– izdelavo idejnega projekta,
– izdelavo lokacijske dokumentacije s

pridobitvijo lokacijskega dovoljenja,
– izdelavo projektne dokumentacije PGD

in PZI.
3. Orientacijska vrdnost obravnavanih

del je 2,500.000 SIT.
4. Detajlno so dela opredeljena v pro-

jektni nalogi, ki je sestavni del razpisni do-
kumentaciji.

5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana skladno z

določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

6. Predvideni rok za pričetek del je ma-
rec 1997. Roki za dokončanje posameznih
delov projektne dokumentacije so določeni
v razpisni dokumetnaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference ponudnika za tovrstne ob-

jekte, ki so tudi v obratovanju,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom navedene odredbe in skladnost s po-
goji razpisa,

– vrednost ponujenih del, plačilni pogoji
(najcenejša ponudba ni nujno najugodnej-
ša),

– najkrajši rok za izdelavo dokumenta-
cije,

– druge ugodnosti, ki jih ponuja izvaja-
lec.

8. Razpisno dokumetnacijo lahko ponud-
niki dobijo na Komunali Koper, ul. 15. maja
4 (Goran Štancar tel. 066/38027), od 21. 2.
1997 do vključno 27. 2. 1997, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro, in sicer po plačilu
kupnine, ki znaša 15.000 SIT in katero se
plača na ŽR št. 51400-601-10953 z oznako
objekta.

9. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavi-
jo na naslov Komunala Koper, ul. 15. maja
4, Koper, v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis za izdela-
vo projektne dokumentacije rekonstrukcijo
kanalizacije od črpališča v Luki Koper do
Štanjolskega zatoka”, do vključno 7. 3. 1997
do 12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 1997
ob 12. uri, v sejni sobi Komunale Koper.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Komunala Koper

Št. 006-1/97-21 Ob-536
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnih razpisov za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Novo mesto

javni razpis
za oddajo del: postavitev in izvedba

vertikalne in talne prometne
signalizacije ter obvestilne signalizacije

na lokalnih cestah in drugih javnih
prometnih površinah na območju

Mestne občine Novo mesto
1. Investitor razpisanih del je: Mestna

občina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost del je

5,000.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

na upravi Mestne občine Novo mesto, Se-
kretariat za komunalne zadeve, (ob plačilu
materialnih stroškov v višini 2.000 SIT),
Seidlova cesta 1 (soba št. 32, tel.
068/317-232 Antonija Milojevič), takoj po
objavi javnega razpisa in sicer vsak dan od
8. do 14. ure.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
– reference.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na upra-
vi Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1. Po-
nudba se odda v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj, ponudba za postavitev in
izvedbo vertikalne in talne prometne signa-
lizacije ter obvestilne signalizacije na lo-
kalnih cestah in drugih javnih prometnih
površinah”.

Odpiranje ponudb je javno in bo nasled-
nji delovni dan po prispetju ponudb ob
12. uri v prostorih uprave Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb, prvi naslednji dan.

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

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Št. 006-1/97-21 Ob-537
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnih razpisov za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Novo mesto



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 688 Št. 9-10 – 21. II. 1997

javni razpis
za oddajo del: obnova talnih označb na
območju Mestne občine Novo mesto na

lokalnih cestah in mestnih ulicah
1. Investitor razpisanih del je: Mestna

občina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost del je

4,800.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

na upravi Mestne občine Novo mesto, Se-
kretariat za komunalne zadeve, (ob plačilu
materialnih stroškov v višini 2.000 SIT),
Seidlova cesta 1 (soba št. 32, tel.
068/317-232 Antonija Milojevič), takoj po
objavi javnega razpisa in sicer vsak dan od
8. do 14. ure.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na upra-
vi Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1. Po-
nudba se odda v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo talnih
označb”.

Odpiranje ponudb je javno in bo nasled-
nji delovni dan po prispetju ponudb ob 12.
uri v prostorih uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb, prvi naslednji dan.

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

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št.35101-0096/96-5 Ob-538
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na

podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava litoželeznih

stebričkov
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 196, pri
Tadeju Markiču, sedmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite
enaindvajseti dan po objavi v Uradnem listu
RS do 10. ure v vložišče na Mestno občino
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj!, ponudba za izdelavo li-
toželeznih stebričkov”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Sloven-
ski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Št. 033-9/97 Ob-539
Republika Slovenija, Vlada Republike

Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi 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 izbiro izvajalca brez omejitev za

opravljanje varovanja in receptorske
službe poslovnih prostorov državnih

upravnih organov na Langusovi 4
1. Predmet razpisa je izvajanje varnost-

no-receptorske službe v prostorih državnih
upravnih organov na Langusovi 4 v Ljublja-
ni.

Naročnik storitev je Servis skupnih služb
Vlade RS.

Uporabniki storitev so:
– Ministrstvo za promet in zveze RS,
– Direkcija RS za ceste,
– Center Vlade RS za informatiko,
– Servis skupnih služb Vlade RS.
2. Orientacisjka vrednost razpisanih del

znaša 1,200.000 SIT/mesečno.
3. Predvideni rok pričetka opravljanja

del je 1. 4. 1997. Z izbranimi izvajalci bo
sklenjena pogodba za dobo dveh let.

4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumet-
nacijo in dobijo dodatne informacije na Ser-
visu skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a pri Alešu Ponikvarju, tel.
061/1785-565, vsak delovni dan  od 9. do
10. ure.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na orginalni razpisni dokumentaciji, v
skladu s splošnimi in posebnimi razpisnimi
pogoji ter obrazcem ponudbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila in kriteriji
iz razpisne dokumentacije. Najcenejši po-
nudnik ni nujno, da je najugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa: “Javni raz-
pis: Varovanje Langusova 4” in oznako: “Ne
odpiraj – ponudba!”, je sreda, 12. 3. 1997,
do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču
glavne pisarne Servisa skupnih služb Vlade,
Gregorčičeva 27/a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
12. 3. 1997 ob 12. uri v sejni sobi Servisa

skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Št. 033-9/97 Ob-540
Republika Slovenija, Vlada Republike

Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje čiščenja poslovnih prostorov
na objektu Langusova 4 v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izvajanje čiščenja

poslovnih prostorov na objektu Langusova
4 v Ljubljani v izmeri:

A) prva faza 8.486 m2,
B) druga faza dodatno še 2.577 m2 ozi-

roma,
Skupaj 11.063 m2.
Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
Uporabniki:
– Servis skupnih služb Vlade RS,
– Ministrstvo za promet in zveze RS,
– Direkcija RS za ceste,
– Center Vlade RS za informatiko.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 23,411.520,60 SIT letno.
3. Predvideni rok pričetka del je
A) 1. 4. 1997.
B) 1. 5. 1997.
Pogodba se sklene za dobo dveh let, in

sicer do 31. 3. 1999.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

metnacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a pri Tamari Surina, tel.
061/1785-572, vsak delovni dan od 8.30 do
10.30.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na orginalni razpisni dokumentaciji, v
skladu s splošnimi in posebnimi razpisnimi
pogoji ter obrazcem ponudbe.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in oprem-
ljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del, vključno z uporabo stro-
jev za čiščenje tekstilnih preprog s Compo-
sil sistemom,

– prezaposlitev dveh čistilk,
– potrjene reference,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– uporaba okolju neškodljivih čistil,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa: “Čiščenje
poslovnih prostorov na Langusovi 4 v Ljub-
ljani” ter označbo: “Ne odpiraj – ponud-
ba!”, je petek, 14. 3. 1997, do 9. ure. Ponud-
be se oddajo v vložišču glavne pisarne Ser-
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visa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27/a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek
14. 3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila za zastopanje.

Servis skupnih služb vlade

Št. 039-2/97 Ob-534

Javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska

cesta 4, Sežana.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala (papir, zvezki, blo-
ki,etikete, kuverte mape, registratorji, pisa-
la, lepila, drobni pisarniški material, razni
obrazci,, potrošni material za pisalne stroje,
printerje in računalnike, ter drugi drobni ma-
terial) za leto 1997.

3. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 1,500.000 SIT letno.

4. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročili naročnika.

5. Lokacija dostave: fco naročnik.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– ime ponudnika in naslov,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od treh mesecev in odločbo o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– dosedanje reference,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– dobavne roke za naročen material,
– specifikacijo materiala s cenami fco

naročnik po kosu s prometnim davkom, ko-
ličinske in druge popuste vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi.

7. Merila za izbiro ponudnika.
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
8. Naročnik si pridrži pravico:
– do sprememb količine materiala v ok-

viru posameznih skupin glede na spremem-
be med obdobjem v skladu z razpoložljivi-
mi finančnimi sredstvi;

– da sklene pogodbo za posamezne vrste
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši;

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;

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

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– za razpisno komisijo – ponudba za nabavo

potrošnega pisarniškega in računalniškega
materiala” z oznako ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov v
10 dneh po objavi v Uradnem listu RS. Upo-
števali bomo vse ponudbe, ki bodo prispele
vključno 10. dan do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 15. dan ob 9. uri
v mali sejni dvorani na sedežu Občine Seža-
na. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisno pooblastilo za
zastopanje.

Če bo 15. dan dela prost dan, bo odpira-
nje ponudb prvi naslednji delovni dan.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.

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

Občina Sežana

Št. 110-1/97 Ob-541
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 del: AC Vransko–Blagovica;

izdelava prostorske in projektno
tehnične dokumentacije za avtocestno

bazo Vransko
Orentacijska vrednost del znaša:

10,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 26. 2. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC
Vransko – Blagovica; izdelava prostorske
in projektno tehnične dokumentacije za av-
tocestno bazo Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

DARS, d.d.

Št. 209/97 Ob-543
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94) odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Velike Lašče v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Kočevje in OE Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Velike Lašče za

obdobje 1997–1998
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine (Velike Lašče
15, tel. 789 238) in na Zavodu za gozdove
Slovenije, OE Kočevje, Kočevje, Rožna ul.
39, odsek za gozdne prometnice in tehnolo-
gijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiš-
čenje prepustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje na-
sipnega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,137.500 SIT na leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, lastna sredstva,...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo na osnovi letnega programa del.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti.

7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, v
zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Velike Lašče” in
imenom ter naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

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

Občina Velike Lašče

Št. 4/7 Ob-542
Republika Slovenija, Upravna enota Ilir-

ska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica,
objavlja na podlagi 91. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Ilirska Bi-

strica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica.
2. Predmet razpisa je dobavljanje potro-

šnega, pisarniškega in računalniškega mate-
riala za leto 1997.

3. Orientacijska vrednost materiala je
3,000.000 SIT.
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4. Rok dobave: postopno v skladu z na-
ročilom naročnika.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom zgoraj navedene odredbe.

Ponudnik predloži specifikacijo materia-
la s cenami fco lokacija naročnika po kosu s
prometnim davkom, količinske in druge po-
puste, vse praračunano na plačilo 30 dni po
dobavi ter datum veljavnosti ponudbe.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem v skladu z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi,

– da sklene pogodbo za posamezne vrste
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in 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 oznako ponudnika, navedbo in opo-
zorilom “Ne odpiraj – Ponudba za javni raz-
pis”.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Uprav-
na enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica.

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

11. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega delovnega dne po poteku roka za
oddajo ponudb na sedežu naročnika, Bazo-
viška 14, Ilirska Bistrica, v pisarni št. 14/I.
nadstropje.

12. Ponudniki bodo o izbiri pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s tem razpisom pri Boženi
Šajn, telefon 067/41-361.

Upravna enota
Ilirska Bistrica

Ob-545
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja
javni razpis

za sofinanciranje pri obnavljanju lupin v
okviru akcije Ljubljana – moje mesto

Po programu Ljubljana – moje mesto, je
namenjenih za sofinanciranje obnove ulič-
nih fasad in streh objektov 33,000.000 SIT.

Merila za vrednotenje in izbor posamez-
nih stavb so naslednja:

1. Pomen objekta z vidika kulturne de-
diščine – arhitekturnega stila; 0 – 3 točk,

2. Ambientalni pomen objekta v veduti
mesta, npr. stavbe v Stari Ljubljani, na Mest-
nem, Starem, Gornjem in Novem trgu, stav-
be ob nabrežju Ljubljanice ali v secesij-
skem predelu ob Miklošičevi ul. ali drugje
po Ljubljani; 0 – 2 točk,

3. Zaključevanje že delno urejenih mest-
nih ambientov; 0 – 2 točk,

4. Pomen stavbe z vidika dejavnosti, če
ima leta tudi širši pomen za mesto; 0 – 3 točk

5. Dotrajanost stavbe – v poštev pridejo
le lupine stavb, ki so po dotrajanosti potreb-
ne obnove; 0 – 2 točk,

6. Investicijsko manj zahtevane stavbe –
z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti
čimveč stavb; 0 – 2 točk.

Večje število točk pomeni višjo uvrsti-
tev na prednostni vrstni red.

Financiranje: ta del akcije Ljubljana –
moje mesto financira Mestna občina Ljub-
ljana – v višini 25%, preostala sredstva mo-
ra zagotoviti sam lastnik stavbe.

Fizičnim lastnikom objektov, stanovanj
ali poslovnih prostorov se za objekte, ki so
v ožjem mestnem središču za lokacije: v
starem mestnem jedru (Mestni trg, Stari trg,
Gornji trg, Hribarjevo nabrežje, Novi trg,
Kongresni trg, Cankarjevo nabrežje, Pet-
kovškovo nabrežje) nameni namesto 25%
sredstev sofinanciranja, sredstva v višini
33% – preostala sredstva pa lastnik prav
tako zagotovi sam.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so na-
slednji:

– objekt mora biti pomemben z vidika
kulturne dediščine v smislu 1. in 2. točke
tega razpisa,

– zagotovilo lastnikov in uporabnikov za
75% sofinanciranje.

Lastnik more predložiti:
– izjavo o zagotovitvi preostalih 75%

sredstev;
– izjavo, da soglaša, da bo izvajalec del

izbran na podlagi razpisa za izbiro najugod-
nejšega ponudnika;

– dokazilo o lastništvu ali solastništvu
objekta;

– v objektu z več lastniki soglasje preo-
stalih lastnikov, za obnovo oziroma izjavo o
zagotovitvi preostalih 75% sredstev vseh
lastnikov;

– dokazilo o plačilu v višini 25.000 SIT
za objekt, za resnost ponudbe, ki se nakaže
na žiro račun št.: 50100-637-813003 MOL
– Mestna uprava.

Ta sredstva se v primeru, da je objekt
vključen v akcijo Ljubljana – moje mesto
upošteva kot delež pri zagotavljanju sredstev
s strani lastnikov. V primeru, da objekt ne bo
izbran, se vplačana sredstva  vrnejo na račun
lastnika objekta, v roku 30 dni po poteku
razpisa, zato je potrebno v vlogi navesti tudi
žiro račun, kam se sredstva vrnejo. V prime-
ru, da je objekt uvrščen v akcijo in da lastnik
ali lastniki odstopijo od izvedbe oziroma od
podpisa gradbene pogodbe se sredstva zadr-
žijo in se ne vrnejo lastniku objekta.

Rok za pisne prijave po tem natečaju je
vključno do 24. 3. 1997.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1997
ob 13. uri v sejni sobi 143/I., Adamič Lun-
drovo nabr. 2, Ljubljana.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in pla-
čilom.

Vse dodatne informacije zainteresirani
dobijo na: Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem in okolje,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 061/133-62-88
oziroma pri Imovini d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, tel. 061/125-61-66 ali
061/126-46-00, int. 209, vsak torek, sredo
in četrtek od 8.30 do 11. ure.

O izidu natečaja bodo v 15 dneh po kon-
čanem natečaju obveščeni vsi interesenti za
sofinanciranje.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
z oznako “Javni natečaj – Ne odpiraj – za
25% sofinanciranje” na naslov: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.

Mestna občina Ljubljana

Št. 931-28/97 Ob-549
Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-

lje in prostor; Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b
objavlja na podlagi uredbe o začasnem fi-
nanciranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96), na podlagi določil zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter spremenjenim 4. členom odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 40/95)

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za storitve:
I.
1. Zavarovanja
a. Avtomobilsko zavarovanje:
– vrsta zavarovanja: AO, AK (za vozila

do starosti 2 let), AS, AO–PLUS,
– 18 službenih avtomobilov, tovorna pri-

kolica in dve počitniški prokolici.
b. Zavarovanje računalniške opreme (po

knjižnem stanju 31. december 1996):
– računalniki z merilno opremo v posta-

jah meteorologije in hidrologije,
– oprema radarja.
c. Strojelomno zavarovanje (po knjižnem

stanju 31. december 1996):
Stroji in naprave.
d. Požarno zavarovanje:
– 8 kioskov sistema ANAS po nahaja-

liščih v Sloveniji,
– zgradba z opremo v Piranu,
– mednarodna ekološka postaja v Iskrbi.
e. Vlomno zavarovanje (po knjižnem sta-

nju 31. december 1996):
– gotovina in druge vrednostne enote in

med prevozom za nevarnost ropa in promet-
ne nesreče,

– oprema s stroji in aparati na prvi riziko
v Ljubljani, Vojkova 1/b, Celjska 1 in 1a,

– sinoptične postaje po Sloveniji, opre-
ma na prvi riziko,

– hidrološke postaje po Sloveniji, opre-
ma na prvi riziko,

– postaje podtalnice po Sloveniji, opre-
ma na prvi riziko,

– mednarodna ekološka postaja v Iskrbi.
f. Občasna zavarovanja
Za predvidene zavarovalniške primere.
2. Izvajanje monitoringa kakovosti po-

vršinskih vodotokov, podtalnic, izvirov, je-
zer in morja.
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a. Spremljanje površinskih vodotokov v
Sloveniji v letu 1997.

b. Monitoring kakovosti podatlnic v letu
1997.

c. Monitoring kakovosti izvirov v letu
1997.

d. Monitoring kakovosti jezer v letu
1997.

e. Spremljanje kakovosti morja v letu
1997.

II. Merila, ki bodo upoštevana pri izbo-
ru:

Za vse točke.
a. 
– celovitost ponudbe,
– reference in velikost ponudnika,
– izvedbeni ali dobavni roki,
– ponujena cena s plačilnimi pogoji,
– garancijski roki in pogoji garancij.
b. Naročnik si pridržuje pravico, da naj-

nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III. Informacije v obliki razpisne doku-
mentacije in z vrednostmi posameznih po-
stavk so na voljo, po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS na Hidrometeorološkem
zavodu Republike Slovenije – Vojkova 1b,
Ljubljana in sicer:

– za 1. točko na dir. tel. št. 178-4119
(Boštjan Vidmar);

– za 2. točko na dir. tel. št. 178-4102
(Martina Zupan) ali

na tel. št. 327-461 int 2212 (Jasna Grbo-
vić) ali

na tel. št. 327-461 int. 2227 (Mojca Dob-
nika-Tehovnik).

IV. Ponudbe s priloženo dokumentacijo
morajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad
Republike Slovenije;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora njihovo ve-
rodostojnost potrditi notar.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo “ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda Republike Slovenije,
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, Ljubljana za razpi-
sno komisijo.

V. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo  za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Ob-551
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Župančičeva
6, Ljubljana

javni razpis
za izdelavo GIS kataloga

1. Predmet razpisa je izdelava GIS kata-
loga s sledečo vsebino:

– katalog digitalnih prostorskih podat-
kov. Za vzorec in za osnovno idejo kataloga
ponudniki lahko prevzamejo na sedežu na-
ročnika obstoječi Katalog digitalnih prostor-
skih podatkov iz leta 1995.

Podatki novega kataloga morajo biti pre-
pisani tudi v podatkovno bazo MS Access
in prilagojeni predlogu metapodatkovnega
standarda (CEN TC 287-geografske infor-
macije- metapodatki, Urad za standardiza-
cijo in meroslovje, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, SIST prEN 12xxx: 1996), ki
ga ponudniki prav tako lahko dvignejo na
sedežu naročnika,

– poslovni katalog organizacij s področ-
ja geoinformatike in sicer v javnem in pri-
vatnem sektorju,

– slovar osnovnih pojmov geoinformati-
ke v slovenščini in angleščini,

– seznam najpomembnejših standardov
s področja geoinformatike,

– seznam najpomembnejših domačih in
tujih publikacij s področja geoinformatike,

– seznam najpomembnejših kongresov in
srečanj doma in v tujini s področja geoin-
formatike z navedbo indentifikacijskih po-
datkov,

– seznam strokovnih in znanstvenih ob-
jav slovenskih strokovnjakov doma in v tu-
jini s področja geoinformatike,

– seznam najpomembnejših stanovskih
združenj doma in v tujini s področja geoin-
formatike.

Za vsa zgoraj navedena dela se predvi-
deva izdelava enega ali več črno-belih ti-
skanih zvezkov GIS kataloga, vendar z barv-
nimi in plastificiranimi platnicami, ter izda-
ja podatkov GIS kataloga na računalniškem
mediju (npr. zgoščenka, disketa). Število in
oblika zvezkov ter računalniškega medija,
predlog notranjega oblikovanja GIS katalo-
ga, v tiskarni in digitalni verziji, je stvar
ponudbe kandidatov.

Predvidena naklada je 300 kosov za po-
samezni način izdaje (300 kosov za tiskano
verzijo GIS kataloga in 300 kosov za digi-
talno verzijo GIS kataloga).

2. Dodatne informacije in dodatno doku-
mentacijo, ki je predmet razpisa, lahko po-
nudniki dobijo na Ministrstvu za okolje in
prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
061/178-5390 v roku pet dni od objave v
Uradnem listu RS, vsak dan od 9. do 14. ure
(kontaktna oseba je mag. Bojan Stanonik).

3. Orientacijska vrednost opisanih del
pod 1. točko je 7,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del pod 1. točko je
7. 3. 1997, končni rok za izvedbo del pod
1. točko je 23. 5. 1997.

5. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z opi-

som dejavnosti,
– dokazilo o registraciji, podatke o zase-

denosti kapacitet, o obratnih sredstvih, o
kadrovskem sestavu, o finančni situaciji (na
uradnih obrazcih),

– referenčno listo enakih ali podobnih
del,

– opis vsebine in načina dela pod 1. toč-
ko,

– primer opisa podatkov za dela pod
1. točko,

– vzorec pogodbe s pogodbenim predra-
čunom v SIT in z vračunanim prometnim
davkom in sicer po posameznih postavkah
in za celotno ponudbo ter datum veljavnosti
ponudbe,

– dinamiko realizacije del in dinamiko
plačil po posameznih postavkah in za celot-
no ponudbo,

– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– garancijski roki in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– ime pooblaščene osebe ponudnika za

pojasnila v zvezi s ponudbo.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri enakih ali podobnih de-

lih,
– podroben in celovit opis vsebine in na-

čina izvedbe posameznih nalog in faz del
pod 1. točko,

– količina podatkov za dela pod 1. toč-
ko, ki je prilagojena omenjenemu metapo-
datkovnemu standardu,

– kompleksnost in celovitost konkretne-
ga primera opisa podatkov za dela pod
1. točko,

– stopnja celovitosti ponudbe,
– ponujena cena in pogoji plačila,
– ugodnosti ponudnika,
– rok izvedbe.
7. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj, po-

nudba za izdelavo GIS kataloga”, morajo
ponudniki oddati v zapečatenem ovoju naj-
kasneje do ponedeljka 3. 3. 1997, do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana. Ponudbe
poslane po pošti se štejejo za sprejete v
kolikor so prispele na sedež naročnika do
omenjenega datuma in ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek
4. 3. 1997 v prostorih Ministrstva za okolje
in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, ob
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10. uri. Predstavniki ponudnikov so vablje-
ni na odpiranje ponudb, morajo pa imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

9. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija. Ponudniki bodo o izidu
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prosto
Geoinformacijski Center

Št. 402-11/96-2 Ob-552
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,

Slomškova ulica 10, Ptuj, objavlja na pod-
lagi 89. člena zakona o upravi (Ur. l. RS, št.
67/94) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi

objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86,
59/96) za območje Upravne enote Ptuj

1. Naročnik: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, Ptuj.

2. Predmet razpisa
Izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za
opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 70. členu zakona o
graditvi objektov s področja:

a) gradbenih konstrukcij in drugih grad-
benih del,

b) strojnih instalacij in naprav,
c) električnih instalacij in naprav,
d) varstva pri delu,
e) prometa in zvez (telekomunikacije,

prometne ureditve na cestah),
f) varstva okolja (varstva voda, zraka,

tal, varstva pred hrupom...),
g) zdravstva,
h) varstva pred požarom,
i) področja veterinarsko kmetijske dejav-

nosti.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) navedbo strokovnih področij, na kate-
re se nanaša prijava ter ime in priimek oseb,
ki bodo na posameznih področjih opravljale
strokovne naloge z dokazili o njihovi stro-
kovni usposobljenosti (v skladu s predpisi
na posameznem strokovnem področju),

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

d) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
samostojne podjetnike pa potrjeno davčno
napoved s strani pristojnega davčnega ura-
da za zadnje davčno obdobje,

e)  seznam referenc,
f) cenik storitev,
g) rok izvedbe strokovnih del,
h) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
i) morebitne dodatne ugodnosti.
4. Če ponudba ne bo sestavljena v skla-

du z zahtevami tega razpisa, jo lahko naroč-
nik izloči iz nadaljnje obravnave.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe strokovnih del,
– dodatne ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-

ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– ponudba na javni razpis”. Na kuverti mo-
ra biti naveden točen naslov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ptuj v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS. Šteje se, da je ponudba pris-
pela v roku, če je prispela na naslov naroč-
nika v roku, določenem v prejšnjem stavku,
do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb bo ob 11. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 7. točke, na
sedežu naročnika, Slomškova ulica 10, soba
št. 20. Če bo dan po poteku roka iz 7. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

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

Izbrani ponudnik bo strokovna dela na
posameznih področjih opravljal kot član ko-
misije za tehnični pregled zgrajenih objek-
tov, imenovane po 67. členu zakona o gra-
ditvi objektov.

11. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa pri Ivanu Bo-
žičko, vsak delovni dan med 9. in 10. uro,
tel. 062/771-131 int. 240.

Upravna enota Ptuj

Št. 0-3/7-97 Ob-553

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup surovega sladkorja
1. Naročnik: Tovarna sladkorja d.d.,

Opekarniška c. 4, Ormož.
2. Predmet naročila: surovi sladkor.
3. Količina naročila: 25.000 t.
4. Okvirna vrednost naročila: 1.000 mio

SIT.
5. Rok dobave: sukcesivno od 28. 3.

1997 do 5. 5. 1997.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so registrirane za uvoz kmetij-
sko živilskega blaga.

7. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Tovarne
sladkorja d.d., Opekarniška c. 4, Ormož. Po-
tencialni ponudniki morajo, od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu  RS, to doku-
mentacijo odkupiti po ceni 30.000 SIT do
25. 2. 1997 do 15. ure na sedežu Tovarne
sladkorja d.d., Opekarniška c. 4, 2270 Or-
mož, v tajništvu, soba št. 2.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana. Ponudniki morajo za
namen odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati 30.000 SIT na žiro račun

Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška c. 4,
Ormož, št.: 52410-601-11368.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri dr. Gregurec Slavku tel.:
062/701-521 int. 26.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena s plačilnimi pogoji, kako-
vost, reference, možnost kreditiranja, rok
dobave in posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti v Tovarno sladkorja
d.d., Opekarniška c. 4, 2270 Ormož, soba št.
2 do 28. 2. 1997 do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 28. 2. 1997 ob 9.30.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim potrdilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 5% vrednosti, opre-
deljene v 4. točki javnega razpisa, na žiro
račun št.: 52410-601-11368 pri Agenciji za
plačilni promet v Ormožu in priložiti k po-
nudbi dokazilo o plačilu varščine ali doka-
zilu o zavarovanju enakega zneska varščine
z bančno garancijo, veljavno najmanj do
10. 3. 1997.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitve varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno, v treh dneh po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev razpisanih pogojev, bo raz-
pisna komisija izločila kot neveljavne.

14. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do vključno 28. 2. 1997 do
16. ure.

15. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do vključno
28. 2. 1997 do 16. ure.

Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v treh dneh po objavi
najugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

16. Če naročnik ugotovi, da nobena od
ponudb ni ugodna, si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega od ponudnikov.

Tovarna sladkorja d.d.
Ormož

Št. 60-207/96 Ob-554
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu

javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja JP Komunala Novo mesto d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

raziskovalne naloge Hidrogeološke
raziskave vodnih virov za vodooskrbo na

področju Bučke, Občina Škocjan
1. Investitor: JP Komunala Novo mesto

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

izvedbo raziskovalne naloge Hidrogeološke
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raziskave vodnih virov za vodooskrbo na
področju Bučke, Občina Škocjan.

Naloga zajema raziskovalna in geoteh-
nična dela.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo me-
sto d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom “Hidrogeološke ra-
ziskave”. Ponudniki dobijo razpisno doku-
mentacijo in druga pojasnila ter razlage po-
trebne za izdelavo ponudbe pri Jožetu Baš-
lju (tel. 068/324-201).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 10,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 1. 4.
1997, končanje del pa 31. 5. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference za izvedbo takšnih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila izve-

denih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente določene v 12. čelnu odred-
be o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 17. 3. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– Hidrogeološke raziskave – Ne odpiraj”,
na naslov JP Komunala Novo mesto d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje pondub: javno odpiranje po-
nudb bo 18. 3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto d.o.o., Rozmano-
va 2.

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

11. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v 10 dneh po od-
piranju ponudb.

JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 104/97-31 ob-555
Občina Gornja Radgona objavlja na os-

novi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sanacijo plazu in izgradnjo

nadomestne ceste v Kunovi
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija plazu v Kunovi,
b) izgradnja ceste v Kunovi.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 8,000.000 SIT,
b) 3,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 60 koledarskih dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejše cene, roki izved-

be, najugodnejše reference in plačilni pogo-
ji.

6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, roku izvedbe, pla-
čilnih pogojih in opciji ponudbe.

7. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije na Ob-
čini Gornja Radgona, pri Ščavničar, telefon
št. 069/61-671.

8. Kompletne ponudbe z oznako: “Po-
nudba za sanacijo plazu v Kunovi” in “Po-
nudba za izgradnjo ceste v Kunovi – Ne
odpiraj” morajo oddati ponudniki do 3. 3.
1997 do 10. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gor-
nja Radgona.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Gornja Radgona 3. 3. 1997, ob
11. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona

Št. 351-1/96-345 Ob-557
Na podlagi določil odredbe o financira-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Ljubno za leto 1997 in 1998

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

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije – Območna enota Nazarje, Sa-
vinjska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine
Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno. Ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
z dokazilom o plačanih materialnih stroških
razpisne dokumentacije v višini 13.000 SIT,
ki jo vplačajo na žiro račun Zavoda za goz-
dove Slovenije, št. 50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela, investicijsko vzdrževanje in sanacije
gozdnih cest v letu 1997 in 1998. Predvido-
ma se bodo izvajala naslednja dela: profili-
ranje vozišča, čiščenje in izkop odvodnih
jarkov, gramoziranje, valjanje, nabava drež-
nikov, izdelava lesenih kašt in podpornih
zidov, izgradnja propustov, čiščenje brežin,
čiščenje propustov, popravilo mostov, po-
stavitev prometne signalizacije, postavitev
zapornih ramp, izkopi z bagrom.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT za eno leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del,
izhodiščni cenik strojev in delovne sile,
skupno vrednost razpisanih del, seznam last-
ne mehanizacije, datum do katerega velja
ponudba, ostale ugodnosti in osnutek po-
godbe. Obvezna določila pogodbe – način
obračunavanja del, rok plačila, način spre-
membe cen, dele stroškov in poimenski sez-
nam podizvajalcev, rok izvedbe del, način
obračuna premika strojev, zagotovilo o upo-
števanju delovnih in življenjskih pogojev
kot jih določajo veljavne kolektivne pogod-
be ter navedbo pooblaščene osebe. Ponudba
naj bo sestavljena po vrstnem redu zgoraj
naštetih postavk.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del, skupna vrednost raz-
pisanih del, ustreznost delovnih sredstev,
rok plačila, fiksnost cen in posebne ugod-
nosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

dvajsetega dne po objavi v Uradnem listu
RS, (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje), do 10. ure v sprejemno pisarno Obči-
ne Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Ljubno”. Odpira-
nje ponudb bo isti dan ob 11. uri na sedežu
Občine Ljubno.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Ljubno

Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Ob-559
Na podlagi določil odredbe o financira-

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

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Mozirje za leto 1997 in 1998

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

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije – Območna enota Nazarje, Sa-
vinjska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine
Mozirje. Ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo z dokazilom o plačanih
materialnih stroških razpisne dokumentaci-
je v višini 11.000 SIT, ki jo vplačajo na žiro
račun Zavoda za gozdove Slovenije, št.
50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela, investicijsko vzdrževanje in sanacije
gozdnih cest v letu 1997 in 1998.
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Predvidoma se bodo izvajala naslednja
dela: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
odvodnih jarkov, gramoziranje, valjanje, na-
bava drežnikov, izdelava lesenih kašt in
podpornih zidov, izgradnja propustov, čiš-
čenje brežin, čiščenje propustov, popravilo
mostov, postavitev prometne signalizacije,
postavitev zapornih ramp, izkopi z bagrom.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del,
izhodiščni cenik strojev in delovne sile,
skupno vrednost razpisanih del, seznam last-
ne mehanizacije, datum do katerega velja
ponudba, ostale ugodnosti in osnutek po-
godbe. Obvezna določila pogodbe – način
obračunavanja del, rok plačila, način spre-
membe cen, del stroškov in poimenski sez-
nam podizvajalcev, rok izvedbe del, način
obračuna premika strojev, zagotovilo o upo-
števanju delovnih in življenjskih pogojev
kot jih določajo veljavne kolektivne pogod-
be ter navedbo pooblaščene osebe. Ponudba
naj bo sestavljena po vrstnem redu zgoraj
naštetih postavk.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del, skupna vrednost raz-
pisanih del, ustreznost delovnih sredstev,
rok plačila, fiksnost cen in posebne ugod-
nosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

desetega dne po objavi v Uradnem listu RS,
(dan izdaje Uradnega lista RS se ne šteje),
do 10. ure v sprejemno pisarno Občine Mo-
zirje, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah Občine Mozirje”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri na
sedežu Občine Mozirje.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Mozirje

Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Št. 322-2/97 Ob-560
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Gornji Grad v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, OE Nazarje ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Gornji Grad za leto 1997

1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije – Območna enota Nazarje, Sa-
vinjska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine
Gornji Grad. Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo z dokazilom o plača-
nih materialnih stroških razpisne dokumen-
tacije v višini 10.500 SIT, ki jo vplačajo na
žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije, št.
50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela, investicijsko vzdrževanje in sanacije
gozdnih cest v letu 1997.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja
dela: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
odvodnih jarkov, gramoziranje, valjanje, na-
bava drežnikov, izdelava lesenih kašt in
podpornih zidov, izgradnja propustov, čiš-
čenje brežin, čiščenje propustov, popravilo
mostov, postavitev prometne signalizacije,
postavitev zapornih ramp, izkopi z bagrom.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,500.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti...). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del,
izhodiščni cenik strojev in delovne sile,
skupno vrednost razpisanih del, seznam last-
ne mehanizacije, datum do katerega velja
ponudba, ostale ugodnosti in osnutek po-
godbe. Obvezna določila pogodbe – način
obračunavanja del, rok plačila, način spre-
membe cen, dele stroškov in poimenski sez-
nam podizvajalcev, rok izvedbe del, način
obračuna premika strojev, zagotovilo o upo-
števanju delovnih in življenjskih pogojev
kot jih določajo veljavne kolektivne pogod-
be ter navedbo pooblaščene osebe. Ponudba
naj bo sestavljena po vrstnem redu zgoraj
naštetih postavk.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del, skupna vrednost raz-
pisanih del, ustreznost delovnih sredstev,
rok plačila, fiksnost cen in posebne ugod-
nosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

enajstega dne po objavi v Uradnem listu
RS, (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje), do 12. ure v sprejemno pisarno Obči-
ne Gornji Grad, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajal-
ca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Ob-
čine Gornji Grad”. Odpiranje ponudb bo isti
dan ob 13. uri na sedežu Občine Gornji
Grad.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Gornji Grad

Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Št. 60/97 Ob-558
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 rzapisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) Javni zavod Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto objavlja

javni razpis
za laboratorijsko opremo za Zavod za

zdravstveno varstvo Novo mesto
1. Naročnik: Javni zavod Zavod za

zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti
5, Novo mesto.

2. Predmet javnega razpisa:
– laboratorijska oprema,
– oprema za čiščenje laboratorijske ste-

klovine,
– oprema za demineralizacijo vode,
– oprema za hlajenje in zamrzovanje.
Razpisna dokumentacija s specifikacijo

za opremo iz posameznih alinej predmeta
javnega razpisa je na razpolago v tajništvu
Zavoda za vsak delovni dan od 7. do 14. ure
popoldan.

Ponudniki naj v ponudbi ločeno prikaže-
jo svojo ponudbo po posameznih postavkah
iz 2. točke tega razpisa.

3. Ogled stanja na licu mesta bo možen
ob ponedeljkih in petkih od 9. do 12. ure po
predhodni telefonski najavi v tajništvu Za-
voda (tel. 068/321-424).

4. Ponudbe morajo biti izdelane po siste-
mu funkcionalnega ključa.

5. Rok za oddajo ponudb je 10. 3. 1997
do 12. ure.

6. Ponudniki morajo dostaviti svoje po-
nudbe v zaprti kuverti na naslov Javni za-
vod Zavod za zdravstveno varstvo Novo me-
sto, Mej vrti 5, Novo mesto z oznako “Ne
odpiraj – ponudbe za javni razpis za labora-
torijsko opremo za Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto”.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki proti plačilu stroškov 5.000 SIT dvig-
nejo v tajništvu od 21. 2. 1997 dalje.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika pri opremljanju

podobnih laboratorijev,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe, termin-

ski plan oziroma izjavo, da se bo držal do-
govorjenih rokov,

– način obračunavanja del,
– izjavo o ogledu stanja na licu mesta in

o proučitvi popisa ter morebitne dodatne
postavke zaradi izvedbe na ključ,

– ponudniki se obvežejo, da sprejmejo
razpisne pogoje.

9. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in način plačila,
– kvaliteta (način zagotavljanja in doka-

zovanja),
– ponujene oblike zavarovanja za kvali-

tetno in pravočasno dostavo in vgradnjo,
– ponujena garancija (roki in načini za-

varovanja),
– reference pri izvajanju podobnih del,
– rok izdelave.
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10. Predviden datum pričetka del je 1. 7.
1997 in dokončanje del 15. 7. 1997.

11. Javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
1997 ob 10. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno varstvo Novo mesto.

12. Nosilci ponudbe se hkrati ne smejo
pojavljati kot podizvajalci pri ostalih po-
nudnikih.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 39/97 Ob-561
Bolnišnica za ženske bolezni in porod-

ništvo Postojna, Prečna 4, objavlja skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za nabavo osebnega vozila z dodatkom
ZOD (vozilo za zdravniške obiske na

domu)
1. Predmet razpisa: 1 kom. osebni avto-

mobil s tremi ali petimi vrati
– prostornina motorja do 1200 cm3,
– orientacijska vrednost do 1,400.000

SIT (z vsemi dajatvami),
– vozilo mora v okviru ZOD imeti na-

slednje dodatke:
  – mobilno sireno MOS z rotacijsko luč-

jo,
  – anteno za radijsko postajo,
  – grafično podobo (odsevne nalepke).
2. Dobavni rok: največ 30 dni od dneva

podpisa pogodbe.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– najugodnejša cena za določen tip vozi-

la,
– dobavo po sistemu staro za novo,
– opremljenost vozila, ki povečuje udob-

nost in varnost,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisa,
– reference,
– prometni davek v ceni.
4. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Bol-
nišnica Postojna, tajništvo, Prečna 4, 6230
Postojna.

5. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba na javni razpis za nakup osebnega vozila
– ZOD”. Na ovojnici naj bo točen naslov
ponudnika s telefonsko številko in ev. fak-
som.

6. Odpiranje ponudb bo javno ter bodo o
tem pismeno obveščeni vsi zainteresirani.

Odpiranje ponudb bo na upravi Bolni-
šnice Postojna, Prečna 4.

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

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

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna

Št. 2/22-351-35/97 Ob-562
Upravna enota Krško razpisuje na pod-

lagi 89. člena zakona o upravi (Ur. l. RS, št.
67/94) in v skladu z odredbo o postopku za

izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. člena o graditvi

objektov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 59/96) na
območju Upravne enote Krško

1. Razpisovalec je Upravna enota Krš-
ko.

2. S tem razpisom se iščejo:
– pravne in fizične osebe, ki so sposobne

in primerne za opravljanje posameznih stro-
kovnih del na področju elektroinštalacij,
strojnih inštalacij, gradbeništva, cestno pro-
metnem področju in na področju ravnanja z
nevarnimi snovmi in za varstvo okolja pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov.

3. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev so:

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti ter dokazilo o uspo-
sobljenosti po veljavni zakonodaji in pred-
pisih za posamezno področje dela,

– poimenski seznam strokovnjakov, stro-
kovna usposobljenost in reference stalno za-
poslenega strokovnega kadra ter morebitnih
stalnih strokovnih sodelavcev z ustreznimi
dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezni strokovni pregled ter ugodnosti, ki
jih ponudnik nudi naročniku.

4. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti ponudnikov z določitvijo najugodnejših
ponudnikov so:

– boljša strokovna usposobljenost,
– število reference na strokovno zahtev-

nejših nalogah.
5. Rok za oddajo pisne prijave in doku-

mentacije z dokazili o usposobljenosti je 15
dni po objavi tega razpisa na naslov Repub-
lika Slovenija, Upravna enota Krško, CKŽ
14, Krško. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – javni razpis za iz-
biro izvajalca za strokovna dela pri tehnič-
nih pregledih”.

6. Javno odpiranje ponudb bo četrti de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v sejni sobi E Občine Krško, CKŽ 14, Krš-
ko, ob 9. uri.

Pooblaščene osebe ponudnikov, ki bodo
prisotne pri odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezna pooblastila.

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

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

8. Vse dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom lahko zainteresirani ponudniki do-
bijo na Upravni enoti Krško, tel.
0608/21-064, pri Jenič Francu.

Upravna enota Krško

Ob-566
Na podlagi sklepa strokovnega kolegija

Zavoda Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije PE Informacijski center Ljublja-
na, Miklošičeva 24, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo računalniške opreme

Naročnik: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana.

Predmet razpisa: dobava računalniške in
komunikacijske opreme po specifikacij:

– za nabavo računalniške in nabavo in
instalacijo komunikacijske opreme.

1. Predmet razpisa so:
1.1. Osebni računalniki
1.2. Dopolnilna oprema po specifikaciji

(tiskalniki, dodatki za PC)
1.3. Aktivna računalniška oprema za

LAN (Token-Ring).
Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 45,000.000 SIT.
2. Elementi ponudbe:
2.1. firma ponudnika,
2.2. dokazilo o registraciji,
2.3. organizacijska oblika in struktura

ponudnika,
2.4. število in struktura stalno zaposle-

nih, ki delajo na nalogah s področja razpisa,
2.5. potrdila o usposobljenosti kadrov za

instalacijo in vzdrževanje ponujene opreme
pridobljena v zadnjih treh letih,

2.6. obrazca BON-1 in BON-2 oziroma
obrazec BON-3 (za preverjanje bonitete po-
nudnika), ki morajo biti izdani po 24. 2.
1997,

2.7. seznam referenčnih naročnikov in
instalacij s kratkim opisom, kontaktno ose-
bo in možnostjo ogleda (doma in v tujini),

2.8. tehnična dokumentacija za ponuje-
no opremo (lahko v angleškem jeziku) s
podanimi karakteristikami in opisi delova-
nja,

2.9. potrdila o upoštevanju standardov,
atesti in certifikati, ki jih ima ali jim oprema
ustreza,

2.10. cena za opremo instalirano in preiz-
kušeno FCO lokacija, ki jo določi kupec v
Republiki Sloveniji, razdelano po posamez-
nih elementih izraženo v SIT s posebej pri-
kazanim prometnim davkom in priznanimi
popusti. Ponudnik naj tudi navede morebit-
na doplačila za dele vgrajene ob morebitnih
razširitvah opreme,

2.11. garancija, plačilni in komercialni
pogoji, možnost odloženega plačila,

2.12. izjava ponudnika o minimalnih ko-
ličinah rezervnih delov za ponujeno opremo
ter izjava o dovoljenju naročnika za obča-
sne preglede omenjenih zalog rezevnih de-
lov,

2.13. dokument iz katerega bo razvidno
razmerje med ponudnikom in proizvajalcem
opreme,

2.14. izjava ponudnika o odzivnem času
in času odprave napake v garancijskem ro-
ku ter ostalih garancijskih pogojih,

2.15. izjava, da bo ponudnik na lastne
stroške ustrezno dogradil opremo, če v ga-
rancijskem času ne bodo dosežene zahteva-
ne lastnosti,

2.16. izjavo ponudnika, da bo v roku 3
dni po pisnem pozivu naročnika pristopil k
testiranju ponujene opreme.

3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
elementov in v enakem vrstnem redu iz te
točke, bodo kot neustrezne izločene iz na-
daljnje obravnave. Vse kopije dokumentov
in vsa dokumentacija (razen tehnične doku-
mentacije), ki jo za razpis pripravi ponud-
nik sam, mora biti opremeljena z žigom in
podpisom odgovorne osebe.
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4. Kriteriji za izbiro dobavitelja:
4.1. ustreznost tehničnim zahtevam na-

ročnika,
4.2. finančna in poslovna boniteta,
4.3. kvaliteta in zanesljivost opreme,
4.4. reference na podobnih projektih in

zanesljivost ponudnika,
4.5. garancija (najmanj 3 leta) in

vzdrževanje,
4.6. dobavni rok (do 31. 3. 1996),
4.7. pogoji plačila in komercialni pogo-

ji,
4.8. ocena dosedanjega sodelovanja z

ZZZS,
4.9. dodatne ugodnosti ali tehnične

možnosti, ki jih ponuja dobavitelj.
5. Potencialni ponudniki dobijo specifi-

kacijo opreme v tajništvu Informacijskega
centra Ljubljana, Miklošičeva 24 proti izka-
zu ponudnika o registraciji ustrezne dejav-
nosti.

6. Odgovore in dodatna pojasnila glede
tega razpisa lahko ponudniki dobijo na in-
formativnem dnevu in to v četrtek 24. 2.
1997 ob 12. uri v veliki predavalnici ZZZS
ali po telefonu (061) 17-21-338 ali (061)
328-364 pri Andreju Stajiču (andrej.stajic-
@zzzs.si) ali Emilu Finku (emil.fink-
@zzzs.si). Informativnega dneva se lahko
udeležijo samo tisti ponudniki, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

7. Naročnik se ne zavezuje skleniti po-
godbo s ponudnikom z najnižjo ceno. Na-
ročnik si pridržuje pravico dopostopne na-
bave opreme.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, PE Informacijski center,
Miklošičeva 24, Ljubljana z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis ZZZS – PC
– RO/02/97”, ter na ovojnici označiti firmo
in naslov ponudnika.

9. Rok za prispetje ponudb je 10. 3. 1997
do 12. ure na naslov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, PE Informacijski
center, Miklošičeva 24, Ljubljana.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, se ne bodo obravnavale in bodo vr-
njene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
1997 ob 13. uri v prostorih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva 24 Ljubljana v veliki učilnici.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

13. Naročnik bo najkasneje v 7 dneh po
dnevu odpiranja ponudb posredoval odloči-
tev o izbiri ponudnika vsem ponudnikom,
ki so se udeležili razpisa.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

PE Informacijski center

Št. 039-38/97  Ob-567
Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-

sta 1, objavlja na podlagi 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 izbiro izvajalca za “tehnično

svetovanje in zastopanje Mestne občine
Novo mesto v zvezi z graditvijo

objektov”
1. Naročnik je Mestna občina Novo me-

sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

“tehnično svetovanje in zastopanje” Mestne
občine Novo mesto v zvezi z graditvijo ob-
jektov ter “sodelovanje in koordinacija pri
pripravi investicjske dokumentacije ter
spremljanje investicij.”

Izdelava strokovnih ocen o upravičnosti
investicije.

Izdelava pred-investicijskih zasnov.
Izdelava investicijsko projektnih nalog.
Izdelava investicijskih programov.
Sodelovanje v vseh fazah pripravljalnih

del in pri izgradnji objektov s soinvestitorji
in sofinancerji.

Izdelava programov in kontrola del pri
investicijskem vzdrževanju objektov.

Priprava projektnih nalog in sodelovanje
ter koordinacija pri izdelavi projektne do-
kumentacije.

Pridobitev dovoljenj za gradnjo.
Strokovni nadzor nad gradnjo.
Sodelovanje pri tehničnih pregledih in

pridobitev uporabnega dovoljenja.
Sodelovanje pri izročitivi zgrajenega ob-

jekta investitorju in pri izdelavi dokončne-
ga obračuna objekta.

Zastopanje investitorja ob nastopu inš-
pekcijskega nadzorstva na objektu.

Spremljanje učinkov izvedenih investi-
cij.

3. Obseg predvidenih investicijskih vla-
ganj v letu 1997 znaša: 1,363.850 SIT.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– delovne izkušnje,
– reference,
– ponudbena cena,
– dopolnilna znanja v gradbeništvu,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik, ker se bodo ponudbe
ocenjevale kompleksno z ozirom na vsa raz-
pisana merila.

5. Ponudbe morajo vsebovati elemente
razpisanih meril ter biti smiselno sestavlje-
ne v skladu z 12. členom odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbi
tudi:

– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti (ki ne sme biti starejše od 90
dni),

– podatke o boniteti poslovanja,
– predlog osnutka pogodbe.
6. Vse dodatne informacije o razpisanih

delih dobite pri tajniku občine, Martini Vr-
hovnik, tel. št. 317-253.

7. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS na naslov Mest-
na občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.

 Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba na razpis za
tehnično svetovanje”.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-

nudb ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda ali da odda le del razpi-
sanih del.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v 20 dneh po datumu odpiranja
ponudb.

Št. 039-37/97 Ob-568
Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-

sta 1, objavlja na podlagi 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 zbiranje ponudb za najem poslovnega

prostora
1. Naročnik je Mestna občina Novo me-

sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
2. Predmet razpisa je poslovni prostor v

stavbi Novi trg 6 v Novem mestu – severo-
zahodni zastekleni del stavbe v izmeri 70
m2.

3. Cena najemnine za poslovni prostor je
najmanj 25 DEM preračunano v tolarsko
protivrednost po srednjem tečaju Banke Slo-
venije. Poleg najemnine plača najemnik še
sorazmeren del stroškov za vodo, ogreva-
nje, telefon, elektriko, odvoz smeti ter zava-
rovanje objekta.

4. Poslovni prostor se oddaja za določen
čas – 5 let. Prednost pri oddaji prostora
imajo ponudniki, ki opravljajo storitvene de-
javnosti s področja finančnega posredniš-
tva, zavarovalništva, poslovanja z nepremič-
ninami ali druge poslovne dejavnosti.

5. V primeru prodaje celotnega objekta
Novi trg 6, ureja najemnik najemno razmer-
je z novim lastnikom.

6. Ponudba, ki jo da ponudnik mora vse-
bovati:

– firmo, oziroma ime in naslov ponudni-
ka,

– pravna oseba dokazilo o registraciji, ki
ni starejše od 90 dni, glede na dan odpiranja
ponudb,

– fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– vzorec najemne pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– višina mesečne oziroma letne najem-

nine, ki jo je ponudnik pripravljen plačati
najemodajalcu,

– navedbo dejavnosti, ki bi jo ponudnik
želel v najetem poslovnem prostoru oprav-
ljati,

– navedbo o drugih dejstvih, ki bi uteg-
nila vplivati na odločitev najemodajalca,

– manjkajoča zahtevana dokazila in
manjkajoči podatki bodo tolmačeni kot, da
ponudnik ne izpolnjuje zahtev, oziroma jih
ne sprejema.

7. Nepravočasno prispelih ponudb, ne-
pravilno opremljenih oziroma oddanih po-
nudb komisija ne bo odpirala in jih bo vrni-
la ponudniku neodprte.

8. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure. Če
je zadnji dan praznik ali dela prosti dan je
rok za oddajo ponudb naslednji delovni dan,
na naslov Uprava Mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1.
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Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – razpis – oddaja
poslovnega prostora”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb,
ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II. Mestne obči-
ne Novo mesto v Novem mestu, Seidlova
cesta 1.

10. Ponudniki lahko pridobijo dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom pri
tajniku občine Martini Vrhovnik, telefon
068/317-253.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

12. Najemodajalec si pridržuje pravico,
da ne sklene najemne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.

Mestna občina Novo mesto

Ob-563
Ministrstvo za obrambo Republike Slo-

venije, Kardeljeva ploščad 26, 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

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 26.

2. Predmet razpisa: upravljanje in vzdr-
ževanje objektov, naprav in opreme Mini-
strstva za obrambo Republike Slovenije ob-
jektih na lokaciji Kardeljeva ploščad 19, 21,
24, 25, 26; novi upravni stavbi na Vojkovi v
Ljubljani in Zdravstvenem centru v Šentvi-
du, Štula b.š.

Skupna uporabna površina vseh objek-
tov skupaj znaša ca. 32.000 m2.

3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samo tisti ponudniki, ki so registrirani za
tovrstno dejavnost in razpolagajo z ustrez-
no odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti in bodo dvignili ori-
ginalno razpisno dokumentacijo.

4. Zainteresirani ponudniki morajo naj-
kasneje do 6. 3. 1997 do 14. ure pisno spo-
ročiti (po pošti ali na faks 061/1318-245),
da bodo dvignili razpisno dokumentacijo in
pred prevzemom razpisne dokumentacije
vplačati stroške izdelave razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun
MO RS št. 50100-637-55216.

Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-
jo dvignejo ob predložitvi pisnega poobla-
stila za dvig in potrdila o vplačilu 7. in 10.
3. 1997 od 9. do 13. ure na Ministrstvu za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21, Od-
delku za gradnje in vzdrževanje objektov
pri Jasni Osolin, tel. 171-2347.

5. Naročnik praviloma izbere enega iz-
vajalca za vse objekte, zadržuje pa si pravi-
co glede na prispele ponudbe, izbrati tudi
več izvajalcev oziroma izvajalca za posa-
mezni objekt.

6. Orientacijska vrednost upravljanja in
vzdrževanja za vse objekte skupaj je
3,500.000 SIT mesečno.

7. Popis nalog upravljanja in vzdrževa-
nja prostorov, naprav in opreme, je razvi-
den iz razpisne dokumentacije.

8. Okvirni roki:
– rok pričetka del je 1. 5. 1997.
– rok končanja del je 30. 4. 1999.

9. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidni v razpisnih pogojih na-
ročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih podatkov ali ne bo sestavljena tako
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji se
izloči iz nadaljnje obranave.

10. Ponudbe v zaprtih kuvertah označe-
ne z oznako: “Ne odpiraj – ponudba –
Upravljanje in vzdrževanje objektov
MORS” morajo ponudniki poslati priporo-
čeno na naslov naročnika Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana ali oddati osebno v glavno vložiš-
če Ministrstvo za obrambo RS, upravna
stavba Ljubljana najkasneje do 3. 4. 1997
do 12. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih MORS, sejna soba št.
150/A, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči
pri odpiranju ponudb, morajo priložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

12. Upoštevane bodo le pravočasno pris-
pele in pravilno opremljene prijave z vsemi
podatki in dokumenti, zahtevanimi v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Prijave, ki ne bodo prejete pravoča-
sno, ali ne bo pravilno opremlejna, se vrne-
jo ponudniku neodprta.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Razpisna komisija
Ministrstvo za obrambo

Ob-564
Na podlagi 49. člena statuta Agencije

Republike Slovenije za plačilni promet (Ur.
l. RS, št. 62/96) in pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 30. 5.
1995) agencija objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca revizije

računovodskih izkazov
1. Naročnik: Svet Agencije Republike

Slovenije za plačilni promet.
2. Predmet razpisa: revizija računovod-

skih izkazov Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet za leti 1995 in 1996.

3. Revizijske analize se bodo pričele
opravljati predvidoma v začetku aprila 1997.

4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti reference, cena sto-
ritve in rok izvedbe.

5. Ponudba izvajalca mora vsebovati zla-
sti naslednje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji staro največ 1

mesec,
– reference iz obdobja zadnjih 2 let,
– ponudbeni predračun s posebej prika-

zanim prometnim davkom,
– način plačila,
– vzorec pogodbe,
– pooblaščeno osebo za pojasnila v zve-

zi s ponudbo,
– datum, do katerega velja ponudba,
– izjavo, da sprejema razpisne pogoje,
– bonitetno poročilo,
– zavarovanje za resnost ponudbe in iz-

polnitev obveznosti (akceptni nalog v višini
10% ponudbene cene).

6. Rok za oddajo ponudb je do 7. 3. 1997
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– revizija”. Nepravočasne in nepravilno
opremljene ponudbe se bodo ponudnikom
vrnile neodprte.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1997
ob 9. uri v sejni sobi v naslovu iz 6. točke.

Predstavnik ponudnika lahko na javnem
odpiranju daje pripombe le, če je predložil
pooblastilo.

8. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skladu z razpisnimi pogoji, bodo kot nepo-
polne izločene iz nadaljnjega postopka izbi-
re najugodnejšega ponudnika.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-565

Javni razpis

1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet javnega razpisa je: nabava in
dobava Rovokopača JCB 4CX 4x4x4.

Zahteve investitorja:
– sistemaster Turbo, hidravlični volan,

zadnja kopalna žlica 30, 60, 90 cm, prednja
nakladalna žlica, teleskopska roka zadaj,
magnetna krožna svetilka, tonirano kovin-
sko steklo, garancija 12 mesecev.

3. Ponudba mora zadoščati tehničnim po-
gojem varnosti, mora imeti predpisane ate-
ste, zagotovljen servis z navedbo lokacije in
rezervne dele. Cena mora biti podana v SIT,
fco JP Komunala Kranj, vključno z vsemi
dajatvami in stroški do registracije.

4. Okvirna vrednost: 9,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: takoj.
6. Ponudba mora vsebovati:
– predlog pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni. Za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– cena, ki mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji (naročnik je pripravljen
nuditi največ 30% avansa, ob pogoju, da je
cena v dobavnem roku fiksna),

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljne
obravnave.

7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
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– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-
tev in nabavi rezervnih delov,

– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj do
11. 3. 1997 do 11. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj

– ponudba – Rovokopač JCB 4CX.
Podrobnejše informacije lahko ponudni-

ki dobijo na zgornjem naslovu pri Šter An-
dreju.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Št. 69/97 Ob-569

Javni razpis
za izbiro izvajalcev strokovnih del pri

pregledih za ugotovitev pogojev za
opravljanje dejavnosti v skladu s 4.

členom zakona o gospodarskih družbah
1. Razpisovalka je Upravna enota Nova

Gorica, Trg E. Kardelja 1.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših izvajalcev, ki so strokovno usposobljeni
in primerni za izdajo izvedeniških mnenj s
področja:

– gradbeništva,
– strojne stroke,
– elektro stroke,
– varstva pri delu,
– požarnega varstva,
– veterine,
– varstva okolja,
– kmetijstva,
na podlagi katerih Upravna enota Nova

Gorica odloča v skladu s 4. členom zakona
o gospodarskih družbah o ustreznosti opre-
me in objektov za opravljanje dejavnosti s
področja industrije, trgovine, gostinstva,
obrti in drugih gospodarskih dejavnosti.

Storitev obsega strokovni ogled poslov-
nih prostorov in opreme ter izdelavo zapi-
snika in pisnega mnenja v skladu s pravili
stroke.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo fi-
zične in pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.

3. Prijava mora vsebovati:
– firmo in naslov prijavitelja, navedbo

strokovnega področja ali področij, za katero
se prijavlja, pri podjetjih seznam oseb, ki
bodo opravljale strokovne naloge,

– dokazilo o statusu prijavitelja; za druž-
be izpis  iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti za področja, na kate-
ra se prijava nanaša,

– dokazila o usposobljenosti prijavitelja
oziroma zaposlenih strokovnih delavcev pri-
javitelja,

– cenik storitev in plačilni pogoji za po-
samezen strokovni pregled,

– rok izvedbe strokovnega pregleda in
izdaje strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

4. Prijave v zaprtih kuvertah z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajal-
cev za pregled poslovnih prostorov” morajo
prijavitelji poslati v roku 15 dni po objavi
tega razpisa na naslov: Upravna enota Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1.

5. Javno odpiranje prijav bo v četrtek,
13. 3. 1997 ob 9. uri v stekleni dvorani v I.
nadstropju upravne stavbe v Novi Gorici,
Trg E. Kardelja 1.

6. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

7. Nepopolnih prijav razpisovalka ne bo
obravnavala.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko interesenti dobijo pri Oddelku za
gospodarstvo Upravne enote Nova Gorica
na tel. 065/27-489.

Št. 69/97 Ob-570

Javni razpis
za izbiro izvajalcev strokovnih del pri

tehničnih pregledih
1. Razpisovalka je Upravna enota Nova

Gorica, s sedežem v Novi Gorici, Trg E.
Kardelja 1.

2. Predmet razpisa je izvajanje strokov-
nih del pri tehničnih pregledih po 67. členu
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) na po-
dročjih:

a) gradbenih konstrukcij in drugih grad-
benih del,

b) električnih in telekomunikacijskih in-
stalacij in naprav,

c) strojnih instalacij in naprav,
č) prometa,
d) varstva pri delu,
e) varstva okolja.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo fi-

zične in pravne osbe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z
njim povezanega tehničnega svetovanja ali
druge ustrezne dejavnosti in ki izpolnjujejo
(pri pravnih osebah delavci) naslednje po-
goje:

– za strokvona dela pod a., b., c. in č.
prejšnje točke: pogoje za odgovornega pro-
jektanta po 29. členu zakona o graditvi ob-
jektov,

– za področje varstva pri delu: višja ali
visoka strokovna izobrazba tehniške smeri,
tri leta delovnih izkušenj, strokovni izpit iz
področja varstva pri delu,

– za področje varstva okolja: visokošol-
ska izobrazba tehniške ali naravoslovne
smeri, strokovne ali raziskovalne izkušnje
na področju varstva okolja.

4. Prijava mora vsebovati:
– firmo in naslov prijavitelja, navedbo

strokovnega področja ali področij, za katero
se prijavlja, ter pri podjetjih imena in priim-
ke oseb, ki bodo opravljale strokovne naloge,

– dokazilo o statusu prijavitelja (izpis iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
priglasitveni list za samostojne podjetnike),

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti za področje, na kate-
ro se prijava nanaša,

– dokazila o usposobljenosti prijavitelja
oziroma zaposlenih strokovnih delavcev pri-
javitelja,

– cenik in plačilne pogoje.
5. Nepopolnih prijav razpisovalka ne bo

obravnavala.
6. Pisno prijavo z vso dokumentacijo

mora prijavitelj oddati v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalcev strokovnih del pri tehničnih pre-
gledih” na naslov Upravna enota Nova Go-
rica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica v 15
dneh po objavi razpisa.

7. Javno odpiranje prijav bo v četrtek
13. 3. 1997 ob 9. uri v stekleni dvorani v I.
nadstropju upravne stavbe v Novi Gorici,
Trg E. Kardelja 1.

8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v 15 dneh po odpiranju prijav.

9. Dodatne informacije lahko prijavitelji
dobijo na Oddelku za okolje in prostor
Upravne enote Nova Gorica tel. št.
065/29-539.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 72/97 Ob-571
Republika Slovenija, Vlada Republike

Slovenije, Statistični urad Republike Slove-
nije, Ljubljana, Vožarski pot 12, objavlja na
podlagi določil zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

varovanje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa je opravljanje fizič-
nega in tehničnega varovanja za potrebe Sta-
tističnega urada Republike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 3,000.000 SIT letno.

4. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. 5. 1997.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be.

Vsebovati morajo še:
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30

dni),
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,
– ponudbene predračune, ki se priprav-

ljajo na podlagi cen iz trenutno veljavnega
cenika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom,

– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni
in drugi pogoji.

6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
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gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana navedena merila. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

Ponudbe, ki zahtevjo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Ogled prostorov bo mogoč v roku 7
dni po objavi v Uradnem listu RS ob 14. uri.
Dodatne informacije dobijo ponudniki pri
Borisu Tkačiku, vsak delovni dan med 8. in
9. uro, tel. 061/216-940.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov “Statistični urad
RS, Vožarski pot 12”, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za varovanje poslovnih prosto-
rov”, z imenom in naslovom oziroma sede-
žem ponudnika.

10. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

11. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku določenem v prejšnji
točki oddana v vložišču Statističnega urada
RS, Vožarski pot 12, ali priporočeno posla-
na po pošti.

Nepravočasno prejete ponudbe ali ne-
pravilno opremljene ponudbe ne bodo
obravnavane ter bodo vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 10. točke ob 10. uri, v
sejni sobi na sedežu naročnika, Vožarski
pot 12. Če bo tretji dan po poteku roka iz
10. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpi-
ranju, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje. Ta objava velja kot vabilo.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Statistični urad Republike Slovenije

Ob-574
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94, Občina Metlika objavlja

javni razpis
za izbiro ponudb za opremo Ljudske

knjižnice Metlika
1. Naročnik: Občina Metlika, Mestni trg

24, Metlika.
2. Predmet razpisa: oprema za knjižnico.
3. Orientacijska vrednost znaša:
a) izposoja na dom, pisarna: 3,000.000

SIT,
b) večnamenski prostor, pravljična so-

ba: 1,000.000 SIT.
4. Ponudba naj bo ločena po točkah 3a

in b.
5. Predvideni rok za dobavo opreme in

montažo je mesec dni od podpisa pogodbe.
6. V ponudbi naj bo navedena tehnična

specifikacija opreme, nabavna cena, garan-
cijski roki. Ponudbi naj bo priložen pros-

pekt. Posebej naj bodo navedeni plačilni po-
goji in morebitni popusti (v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, kvaliteta, re-
ference, način plačila in ostale prednosti, ki
jih nudi ponudnik. Naročnik ni dolžan iz-
brati ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno,
temveč prosto presoja o izbiri najugodnej-
šega ponudnika v skladu z navedenimi me-
rili.

8. Specifikacijo opreme lahko dvignete
v Ljudski knjižnici Metlika pri Anici Kopi-
nič, telefon 068/58-370, kjer boste prejeli
tudi ostale informacije.

9. Občina Metlika si pridržuje pravico,
da sklene pogodbo za zmanjšan obseg opre-
me v okviru razpoložljivih sredstev.

10. Rok za oddajo ponudbe: najpozneje
10. dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, v uradu župana, Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, v zaprti ovoj-
nici z napisom “Oprema knjižnice – Ne od-
piraj”.

11. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogo-
je.

12. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 13. uri v občinski sejni sobi.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Metlika

Ob-595
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za redno servisno vzdrževanje
klimatskih naprav po objektih

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: redno servisno vzdr-
ževanje klimatskih naprav proizvajalca Dai-
kin na lokacijah:

– Kontrola letenja Kotnikova 19a (21
kos),

– LKL Brnik (19 kos),
– LKL Portorož (1 kos),
– Kresniški vrh (1 kos),
– Ilirska Bistrica (1 kos),
– LKL Maribor (1 kos).
Serviser bo opravil dela enkrat mesečno

in seveda ob vsaki morebitni nastali napaki.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

za vse objekte za celo leto znaša: 2,000.000
SIT.

4. Predvideni čas: eno leto z možnostjo
podaljšanja.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (o) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja za de-
javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-
roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) fiksno ceno, v odvisnosti od tipa in
moči ter drugih karakteristik klimatske na-
prave, izraženo v SIT,

e) dokazilo o pooblaščenosti, oziroma
zastopstvu za servisiranje v Sloveniji,

f) skupno fiksno ceno za celotno ponud-
bo z vključenim 5% prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec,

g) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

h) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi,

i) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam,

j) intervencijski čas servisiranja v pri-
meru okvare naprav,

k) garancijski rok za izvedena dela,
l) čas veljavnosti ponudbe,
m) standardi in postopki servisiranja s

strani proizvajalcev v slovenskem jeziku,
n) natančen opis načina oziroma postop-

ka s celotnim opisom posega na agregatu in
način označevanja opravljenih nalog na ser-
visirani napravi (formular, kartonček ali na-
lepke z opisom opravljenih del...),

o) izjava o plačilu rezervnih delov po
dobavi oziroma vgradnji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– potrdila o pooblaščenem zastopstvu in
o pooblaščenem serviserju za Slovenijo za
klimatske naprave firme Daikin,

– reference ponudnika,
– intervencijski čas,
– zaloge rezervnih delov oziroma čas do-

bave rezervnih delov,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni pogo-

ji,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene

izbire ponudnika in nima nobenih obvezno-
sti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani kot
najugodnejši. Naročnik ni dolžan upoštevati
najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze.
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Redno servi-
sno vzdrževanje klimatskih naprav po ob-
jektih RAZ97-06 – Ne odpiraj!” do 4. 3.
1997 do 14. ure.

Ponudbe so lahko vročene do istega roka
v vložišču Uprave RS za zračno plovbo,
Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe poslane
po pošti, morajo prispeti v vložišče URSZP
do zgoraj navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
5. 3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
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bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
soba 15 – pritličje, oziroma pri Srečku Jan-
ša, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, po
predhodni najavi na tel. 061/17-34-600.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-596
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za redno servisno vzdrževanje naprav za

neprekinjeno napajanje po objektih
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: redno servisno vzdr-
ževanje naprav za neprekinjeno napajanje
proizvajalca IMV – Invertomatic – Victron
na lokacijah: Letališče Brnik, Letališče Ma-
ribor, Letališče Portorož, Kum, Ljubljana,
Kotnikova 19a.

Serviser bo opravil delo dvakrat letno in
seveda ob vsaki morebitni nastali napaki.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
za vse objekte za celo leto znaša: 8,300.000
SIT.

4. Predvideni čas: eno leto z možnostjo
podaljšanja.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (o) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja za de-
javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-
roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) fiksno ceno, v odvisnosti od tipa in
moči ter drugih karakteristik naprave za ne-
prekinjeno napajanje, izraženo v SIT,

e) dokazilo o pooblaščenosti oziroma za-
stopstvu za servisiranje v Sloveniji,

f) skupno fiksno ceno za celotno ponud-
bo z vključenim 5% prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec,

g) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

h) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi,

i) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam,

j) intervencijski čas servisiranja v pri-
meru okvare naprav,

k) garancijski rok za izvedena dela,

l) čas veljavnosti ponudbe,
m) standardi in postopki servisiranja s

strani proizvajalcev v slovenskem jeziku,
n) natančen opis načina oziroma postop-

ka s celotnim opisom posega na napravi za
neprekinjeno napajanje in način označeva-
nja opravljenih nalog na servisirani napravi
(formular, kartonček ali nalepke z opisom
opravljenih del...),

o) izjava o plačilu rezervnih delov po
dobavi oziroma vgradnji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– potrdila o pooblaščenem zastopstvu in
o pooblaščenem serviserju za Slovenijo za
naprave za neprekinjeno napajanje proizva-
jalca IMV – Invertomatic – Victron,

– reference ponudnika,
– intervencijski čas,
– zaloge rezervnih delov oziroma čas do-

bave rezervnih delov,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni pogo-

ji,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upo-
števati najcenejšo ponudbo kot najugodnej-
šo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze.
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Redno servi-
sno vzdrževanje naprav za neprekinjeno na-
pajanje ob objektih RAZ97-07 – Ne odpi-
raj!” do 5. 3. 1997 do 14. ure. Ponudbe so
lahko vročene do istega roka v vložišču
Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova
19a, Ljubljana. Ponudbe poslane po pošti,
morajo prispeti v vložišče URSZP do zgoraj
navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 6.
3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavni-
ki ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
soba 15 – pritličje, oziroma pri Srečku Jan-
ša, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, po
predhodni najavi na tel. 061/17-34-600.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-597

Javni razpis

1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet javnega razpisa je:
a) nabava servisnega vozila IVECO,
b) furgon 1.6 - 2 komada.
Zahteve investitorja:
a) servisno vozilo - IVECO z dvojno ka-

bino (6+1) s kesonom in cerado, pogon na 4
kolesa,

b) furgon 1.6 – 2 komada
– dimnezije dolžina okoli 4.200 mm, ši-

rina okoli 1.700mm, višina okoli 1.800 mm,
3 vrata, nosilnost 625 kg.

3. Ponudba mora zadoščati tehničnim po-
gojem varnosti, mora imeti predpisane ate-
ste, zagotovljen servis z navedbo lokacije in
rezervne dele. Cena mora biti podana v SIT,
fco JP Komunala Kranj, vključno z vsemi
dajatvami in stroški do registracije.

4. Okvirna vrednost:
a) 6,500.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT za 1 kom.
5. Predvideni dobavni rok: takoj.
6. Ponudba mora vsebovati:
– predlog pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni. Za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– cena, ki mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji (naročnik je pripravljen
nuditi največ 30% avansa, ob pogoju, da je
cena v dobavnem roku fiksna),

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.

7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj do 12.
3. 1997 do 11. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri tudi odpiranje ponudb.
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Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba  – Furgon oziroma Iveco”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Šter An-
dreju.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Št. 8/0-611/1-97 Ob-598
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,

Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko in razvodno omrežje Zagorje –
center

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega in razvodnega kabelske-
ga omrežja: Zagorje – center.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
službi za investicije v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah;
tel. 0601/26-626; faks 0601/26-900 v roku
7 dni po objavi.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša:

25,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Področje centra mesta Zagorje v smeri

železniške postaje.
6. Pričetek in dokončanje del
Predviden rok pričetka del je 1. 7. 1997,

predviden rok dokončanja del je 20. 8. 1997.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del, ter izkušnje pri gradnji KKO.

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

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

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
torka, 25. marca 1997 do 12. ure, osebno ali
po pošti (priporočeno) na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg revolucije
27a, Trbovlje.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu v zapečateni ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del
KKO/RNO.

10. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 27.
marca 1997 v sejni sobi pritličja poslovne
stavbe – TK prizidka, na Trgu revolucije
27a v Trbovljah, s pričetkom ob 11. uri.

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

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v 30 dneh od dneva
izbire.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Trbovlje

Št. 17/97  Ob-573
Na podlagi določil odredbe o financira-

nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), Uredbe o pristojnosti za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Grosuplje v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana, KE Škofljica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Grosuplje za leto 1997

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Predmet javnega razpisa: izvedba
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v zaseb-
nih gozdovih Občine Grosuplje.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Grosuplje, Kolod-
vorska 2, pri M. Sedeju, tel.: 761 211 ter na
Zavodu za gozdove Slovenije, KE Škoflji-
ca, Mijavčeva 16, 1291 Škofljica, pri M.
Podlogarju, tel.: 666 196.

4. Okvirna vredost razpisanih del znaša
2,400.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del glede na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru vendar se dela izvajajo v
času od 31. 8. 1997 do 30. 11. 1997 in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po načrtu del, ki je priložen v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način plačila ter fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– ugodnosti izvajalca naročniku.
7. Ponudbe predložite osebno do 27. 3.

1997 do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti
zalepljeni s selotejpom, prek katerega je žig
ponudnika. Sprednja stran kuverte mora biti
opremljena z nasednjim naslovom in ozna-
ko: Občina Grosuplje, Urad za komunalno
infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje,
“Ponudba – Gozdne ceste – ne odpiraj.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1997
ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ob pričetku
javnega odpiranja ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-
čeni v roku 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Grosuplje

Št. 04-35-1246/1-97 Ob-590
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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

letno carinsko uniformo
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

6.000 metrov tkanine za letno carinsko uni-
formo.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 9,000.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma pogodbe, predvidoma
20. 3. 1997. Predvideni rok dokončanja del
je 30. 4. 1997.

5. Dobava tkanine za letno carinsko uni-
formo se bo izvršila na lokacijo proizvajal-
ca carinske uniforme.

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 ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče, soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 24. 2. do
5. 3. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 6. 3. 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 pošiljkah
se bo kot čas vložitve ponudbe 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 za ponovni javni
razpis za izdelavo tkanine za letno carinsko
uniformo”. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 3. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmar-
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tinska 130, Ljubljana, Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje 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
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Št. 04-35-1247/1-97 Ob-591
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 izdelavo tkanih in

vezenih emblemov
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

7.500 kosov tkanih in 3.000 kosov vezenih
emblemov.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 2,500.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma pogodbe, predvidoma
15. 3. 1997. Predvideni rok dokončanja del
je 15. 4. 1997.

5. Dobava tkanih in vezenih emblemov
se bo izvršila na lokacijo proizvajalca srajc
in na lokacijo proizvajalca carinske uni-
forme.

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 ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče, soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 24. 2. do
7. 3. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 10. 3. 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 pošiljkah
se bo kot čas vložitve ponudbe 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 za javni razpis
za izdelavo tkanih in vezenih emblemov”.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudni-
ka.

10. Javno odpiranje ponudb bo 10. 3.
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
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Št. 04-35-592/2-97 Ob-592
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 izdelavo moških

letnih čevljev
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

2.000 moških letnih čevljev.
3. Orientacijska vrednost razpisanega de-

la je 9,500.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 30. 3. 1997. Predvideni rok dokon-
čanja del je 30. 5. 1997.

5. Dobava moških letnih čevljev se bo
izvajala v skladu s specifikacijo naročnika
na lokacije devetih carinarnic (Celje, Dra-
vograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Mari-
bor, Murska Sobota, Nova Gorica in Seža-
na).

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 ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– 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,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče, soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 24. 2. do
12. 3. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 13. 3. 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 pošiljkah
se bo kot čas vložitve ponudbe 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 za javni razpis
za izdelavo moških letnih čevljev”. Na hrbt-
ni strani mora biti naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 13. 3.
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
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-575
Vlada Republike Slovenije, Servis skup-

nih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo papirja

1. Predmet razpisa je dobavljanje vseh
vrst pisarniškega papirja za potrebe vladnih
služb.

Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
Uporabniki: Vladne službe.
2. Orientacijska vrednost predvidenih

dobav znaša 19,000.000 SIT/leto.
3. Predvideni rok izvedbe: sukcesivne

dobave v roku 24 mesecev po izbiri in skle-
nitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo (ob predložitvi pooblastila za
dvig) in dobijo dodatne informacije na Ser-
visu skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 27a, pri Andreji Bajec, tel.
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061/178-54-54, od 24. 2. 1997 do 7. 3. 1997
med 9. in 11. uro.

Specifikacija raznih vrst papirja je raz-
vidna iz razpisne dokumentacije, ki se pri-
dobi pri naročniku. Količine iz specifikacije
so enoletne in so ocenjene ter okvirne.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na originalni razpisni dokumentaciji v
skladu s splošnimi in posebnimi razpisnimi
pogoji ter obrazcem ponudbe.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in oprem-
ljene v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli predpla-
čilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so podana v razpisni dokumentaciji
naročnika in so:

– kompletnost ponudbe z vsemi priloga-
mi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija;
(ponuditi zahtevano vrsto papirja ali papir,
ki je po kvaliteti primerljiv zahtevanim vr-
stam papirja),

– kakovost ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen,
– fiksnost cen 6 mesecev, po preteku te-

ga obdobja možna uskladitev cen z uradno
objavljeno rastjo maloprodajnih cen,

– dobavni rok za običajna naročila,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo hitre (takojšnje) dobave ob ur-
gentnem naročilu (odzivni čas),

– brezplačna dostava na različne lokaci-
je v Ljubljani,

– centralno računalniško vodenje naro-
čanj in predaj za vse uporabnike,

– kvartalno poročanje o finančni realiza-
ciji za posamezne uporabnike,

– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
Posamezen ponudnik lahko ponudi eno,

nekaj ali vse vrste papirja iz razpisne doku-
mentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da izbira
najugodnejšega dobavitelja za vsako posa-
mezno vrsto papirja iz specifikacije.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z naslovoma naročnika in
ponudnika ter označbo: “Ne odpiraj – po-
nudba – dobava papirja za potrebe vladnih
služb”.

Rok za oddajo ponudb – ponudbe mora-
jo prispeti v vložišče Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, do če-
trtka 13. 3. 1997 do 10. ure priporočeno po
pošti ali se vročijo osebno (evidenca-prit-
ličje desno).

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
13. 3. 1997 ob 12. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

Ob-593
Vlada Republike Slovenije, Servis skup-

nih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljublja-
na, na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev za

izvedbo tekočega vzdrževanja skupnih
prostorov in površin na mejnih prehodih

v letu 1997 in 1998
1. Predmet razpisa je izvedba tekočega

vzdrževanja skupnih prostorov in površin
na mednarodnih, meddržavnih mejnih pre-
hodih in maloobmejnih prehodih.

Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
2. Obseg del in orientacijske vrednosti

razpisanih del.
a) Čiščenje asfaltnih površin, urejanje

okolice, čiščenje javnih sanitarij in zimska
služba.

Ocenjena vrednost del je 89,760.000 SIT.
b) Obnova talnih označb.
Ocenjena vrednost del je 57,200.000 SIT.
c) Vzdrževanje elektroinstalacij, opreme

in strelovodnih naprav.
Ocenjena vrednost del je 86,500.000 SIT.
d) Vzdrževanje stikov, tesnil in ventilov

na vodovodnih ceveh in kanalizaciji.
Ocenjena vrednost del je 6,400.000 SIT.
e) Vzdrževanje instalacij centralnega

ogrevanja.
Ocenjevanja vrednost del je 22,600.000

SIT.
f) Pleskanje kovinskih konstrukcij nad-

strešnic.
Ocenjena vrednost del je 11,000.000 SIT.
3. Predvideni čas izvajanja del je za do-

bo od 1. 4. 1997 do 1. 4. 1999.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Vidic Radu, tel.
061/178-55-66, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure.

5. Ponudbe morajo biti obvezno sestav-
ljene na originalni razpisni dokumentaciji v
skladu s splošnimi in posebnimi razpisnimi
pogoji ter obrazcem ponudbe.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in oprem-
ljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z navedbo predmeta razpisa: “Izvedba
tekočega vzdrževanja skupnih prostorov in
površin na mejnih prehodih” ter označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!”, je 11. 3. 1997 do
9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek 11.
3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa skup-
nih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 0900-71/10-97 Ob-594
Vlada Republike Slovenije, Servis skup-

nih služb – Logistika, Tivolska 42, Ljublja-
na, 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

javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala

I. Predmet razpisa je nabava pisarniške-
ga materiala za leto 1997.

II. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 6 mio SIT.

Seznam materiala je razviden iz razpi-
sne dokumentacije, ki jo ponudniki dobijo
pri naročniku. Količine iz specifikacije so
ocenjene.

III. Predvideni rok dobave: sukcesivne
dobave materiala v skladu z naročili do 31.
12. 1997.

IV. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu in v okviru posameznih skupin glede
na spremembe med letom,

– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-
viru posamezne skupine materiala v razpi-
sni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da ne izbere najcenejšo ponudbo,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega dobavitelja lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe drugega najugodnejšega do-
bavitelja za dobavo materiala po tem jav-
nem razpisu. V tem primeru ponudnik, s
katerim je bila pogodba prekinjena, nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

V. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega rzapisa za oddajo javnih
naročil. Ponudbe morajo vsebovati zlasti na-
slednje:

– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra), ali zadnji priglasitveni list za sa-
mostojnega podjetnika,

– bonitetne obrazce ali odločbo o odme-
ri davka iz dejavnosti za samostojnega pod-
jetnika (če te še ni prejel pa napoved davka
iz dejavnosti),

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti (trgovina na drobno) ali
odločba upravne enote, da izpolnjuje pogo-
je za opravljanje dejavnosti za samostojne-
ga podjetnika,

– parafiran predlog pogodbe,
– parafiran predlog garancije za resnost

ponudbe po vzorcu iz razpisne dokumenta-
cije,

– ponudbeni predračun v skladu z zahte-
vano specifikacijo iz razpisne dokumenta-
cije,

– dosedanje reference z navedbo izvrše-
nih dobav v zadnjem letu po količini in
vrednostih in na področju, ki je predmet
javnega razpisa,

– brezplačne vzorce po zahtevah iz raz-
pisne dokumentacije in prospektni material,
ki ostane pri naročniku. Vzorci pisarniške-
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ga materiala ponudnikov, ki na razpisu ne
bodo izbrani bodo vrnjeni.

Opomba: datum izdaje dokumentov iz
prvih štirih alinej ne sme biti starejši od 30
dni.

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni razpisni dokumentaciji naročnika.

Cene za ponujeni pisarniški material mo-
rajo biti bruto, izražene v SIT, oblikovane
za plačilo v 30 dneh od dneva izstavitve
računa, FCO naslov naročnika, s posebej
prikazanim količinskim popustom in pro-
metnim davkom. Cene morajo biti fiksne za
obdobje 6 mesecev, po tem obdobju pa priz-
navamo rast prodajnih cen v višini rasti in-
deksa drobnoprodajnih cen v RS za pretekli
mesec.

VI. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
nika po razpisni dokumentaciji so:

– kakovost ponujenega blaga,
– konkurenčnost cen,
– plačilni roki daljši od 30 dni,
– dobavni roki,
– celovitost ponudbenega asortimana,
– razširjenost prodajne mreže in mož-

nost dostave blaga na različne lokacije po
Sloveniji,

– stalna količinska zaloga ponujenega
blaga z možnostjo takojšnje dobave ob ur-
gentnem naročilu,

– možnost dobave blaga izven specifika-
cije, s tem da po vrsti spada v razpisno
blago,

– reference ponudnika,
– druge ugodnosti.
Opis in vrednotenje meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
VII. Ponudbe morajo prispeti s priporo-

čeno pošto ali biti vročene osebno do 5. 3.
1997 do 14. ure na naslov Vlada RS, Servis
skupnih služb – Logistika, Tivolska 42, 1000
Ljubljana.

Ponudnik odpošlje ponudbo v zapečate-
ni kuverti z napisom “Ne odpiraj – ponudba
pisarniškega materiala” in točnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 6. 3.
1997 ob 9. uri v sejni dvorani, ki je v prvem
nadstropju poslovne zgradbe na Šmartinski
106 (prostori podjetja Repro) v Ljubljani.

IX. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudb dobite od 24. 2. do 26. 2. 1997, in
sicer od 8.30 do 9.30 na naslovu: Vlada RS,
Servis skupnih služb – Logistika, Tivolska
42, Ljubljana pri Poloni Plazar. Vse dodat-
ne informacije v zvezi s pripravo ponudbe
dobite po tel. 061/13-33-324.

X. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

XI. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene.

XII. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

Št. 182/2-97/7 Ob-599
Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-

nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja Občina Vojnik

javni razpis
za gradnjo vodovoda Črešnjice

1. Investitor: Občina Vojnik, Kerševa 1,
Vojnik.

2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-
nega kraka vod 4 in 5 Črešnjice v dolžini ca.
950 m.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 8
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Občina Vojnik, Ker-
ševa 1, Vojnik pri Preložnik Tonetu (tel.
063/772-125).

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
ca. 4,500.000 SIT.

5. Investitor za razpisana dela ne nudi
avansa. Plačilo opravljenega dela je v 60
dneh po izstavljenih in potrjenih situacijah.

6. Predviden pričetek del je začetek leta
1997, dokončanje pa do 30. 6. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji eventualnega

kredita;
– lista referenčnih objektov, tehnična

opremljenost, strokovnost kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
8. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
9. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 10. 3.
1997 do 12. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 1, 3212 Vojnik.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbe na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za zaključna dela
vodovoda Črešnjice!”.

11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek
10. 3. 1997 ob 12.30 v prostorih Občine
Vojnik, Keršova 1, Vojnik. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti prisotni predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Občina Vojnik

Št. 941 Ob-600
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona

o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna dela v skladišču Rače pri
Mariboru

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov Rače pri Mariboru

– zamenjava obstoječe kovinske strehe z
Vaconodom streho in Vaconodeck membra-
no na nadzemnem rezervoarju zmogljivosti
1.000 m3,

– predelava požarnega sistema na 1.000
m3 rezervoarju,

– AKZ dna, plašča rezervoarja v višini 1
m in poškodovanih delov 1.000 m3 rezer-
voarja,

– krmiljenje.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 28. 2. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo bo
predstavnik Petrola odgovoril na skupnem
sestanku v skladišču v Račah, ki bo v četr-
tek 6. 3. 1997 ob 11. uri ali pa ponudniki
pošljejo pisna vprašanja na Petrol – Šuštar
(faks 061/17-14-820) do 5. 3. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
so Rače pri Mariboru.

8. Predviden pričetek in zaključek del je
april 1997.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Rače R-3 – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko in točnim naslovom po-
nudnika na zadnji strani ovojnice, na naslov
Zavoda RS za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII. Veljaven je poštni žig
do vključno 13. 3. 1997 do 24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 3.
1997 ob 10. uri v prostorih restavracije Po-
slovnega centra, Ljubljana, Dunajska 106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 26.
3. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisanega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 941 Ob-601
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona

o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
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in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževalna dela v skladišču Celje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču naftnih
derivatov Celje

– predelava tehnološke inštalacije na av-
topralnici in na cevnem razvodu.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 28. 2. 1997 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do Zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah Ur. l. RS, št. 60/95) in ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 25.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na morebitna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo bo
predstavnik Petrola odgovoril na skupnem
sestanku v skladišču Celje, ki bo v torek 4.
3. 1997 ob 10. uri ali pa ponudniki pošljejo
pisna vprašanja na Petrol – Šuštar (faks
061/17-14-820) do 3. 3. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Celje.

8. Predviden pričetek del je v aprilu, za-
ključek pa v prvi polovici maja 1997.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – ND Celje – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki oddati s priporoče-
no poštno pošiljko in točnim naslovom po-
nudnika na zadnji strani ovojnice, na naslov
Zavoda RS za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII. Veljaven je poštni žig
do vključno 13. 3. 1997 do 24. ure.

Ponudbe, oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 3.
1997 ob 12. uri v prostorih restavracije Po-
slovnega centra, Ljubljana, Dunajska 106/I.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 25.
3. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisanega postop-
ka ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 941 Ob-602
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona

o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-

na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106.

2. Predmet razpisa izbira usposobljenih
izvajalcev za izdelavo projektne dokumen-
tacije (PGD, PZI) za:

2.1. razširitev skladišča naftnih deriva-
tov, ki obsega izgradnjo:

dvoplaščnih nadzemnih rezervoarjev, va-
gonskega pretakališča, avtopralnice, črpa-
lišča, manipulativnih cevovodov in protipo-
žarne zaščite,

2.2. razširitev skladišča utekočinjenih
naftnih plinov (propan, butan), ki obsega
izgradnjo: nadzemnih rezervoarjev, črpalno
kompresorske postaje, pretekališče in avto-
pralnice, polnilnice plinskih jeklenk, mani-
pulativnih cevovodov in protipožarne zašči-
te.

Projektna dokumentacija obsega:
– gradbeni del,
– strojno tehnološki del,
– elektro del,
– krmiljenje in regulacijo.
3. Orientacijska vrednost del bo določe-

na v letnem programu Zavoda RS za bla-
govne rezerve za vsak posamezen objekt.

4. Dela se bodo izvajala po terminskem
planu naročnika.

5. Posamezna ponudba mora vsebovati:
5.1. Original uradnega izpisa iz sodnega

registra oziroma njegova overjena kopija:
izpis ne sme biti starejši od 45 dni.

Smiselno enako velja iz vpisnika samo-
stojnih podjetnikov.

5.2. Seznam kadrov ponudnika z refe-
rencami s področja dela, ki ga ponuja. Koli-
kor ponudnik za določena dela sodeluje s
podizvajalci jih mora navesti in tudi za po-
dizvajalca in njegove kadre navesti referen-
ce s področja del, ki jih opravljajo na po-
dročjih, ki jih pokriva ponudba. Za podi-
zvajalce morajo biti predložena tudi doka-
zila o poslovnem sodelovanju z njimi.

5.3. Obrazec BON 3.
5.4. Seznam referenc s področja ponuje-

nih del (2.1. ali 2.2. točka).
5.5. Ostale elemente, ki jih ponudnik

ocenjuje kot pomembne, pa niso zahtevani
v razpisu.

6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vse
zahtevane dokumentacije, navedene v 5. toč-
ki razen alineje 5.5. bodo kot neustrezne
izločene iz nadaljnje obravnave.

7. Vsi dostavljeni dokumenti morajo biti
opremljeni z žigom in podpisom odgovorne
osebe.

8. Kriteriji za izbiro izvajalcev so: re-
fence, tehnična usposobljenost, finančna
zmogljivost.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika na zadnji strani ovojnice. Na prednji
strani pa z oznako “Ne odpiraj – ponudba –
ugotavljanje sposobnosti” in oznako iz 2.
točke tega razpisa.

10. Ponudbe morajo oddati ponudniki  s
priporočeno poštno pošiljko na naslov Za-
voda Republike Slovenije za blagovne re-

zerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII. Velja-
ven je poštni žig do 13. 3. 1997 do 24. ure.

11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 18. 3. 1997 ob 8. uri v prostorih resta-
vracije Ljubljana, Dunajska 106/I.

12. Izmed ponudnikov na ta razpis bomo
izbrali usposobljene izvajalce za razpisana
dela pod 2. točko za čas do zaključka na-
slednjega javnega razpisa za ugotavljanje
sposobnosti.

14. Sklep o izbiri usposobljenih izvajal-
cev bo Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve odposlal  najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 18/97 Ob-617
Na podlagi uredbe o začasnem financi-

ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju 1997 leta (Ur. l. RS, št.
77/96) Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti objavlja naslednji

javni razpis
o merilih in pogojih subvencioniranja

obrestnih mer za kratkoročne in
dolgoročne kredite, ki jih podjetja

najemajo pri poslovnih bankah
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

razpolaga v prvem polletju leta 1997 s sred-
stvi, namenjenimi intervencijam v gospo-
darstvu za subvencioniranje obrestnih mer
– proračunska postavka 4651 v višini
319,739.000 SIT.

Sredstva bodo usmerjena v subvencioni-
ranje obresti kreditov, ki jih imajo podjetja
najeta pri poslovnih bankah v Sloveniji, ki
so v funkciji prestrukturiranja proizvodnje
in ohranjanja delovnih mest. Subvencije bo-
do podjetjem izplačevane sočasno s plačili
njihovih zapadlih obresti poslovni banki v
letu 1997. Višina subvencije obrestne mere
je največ do 7 odstotnih točk.

2. Merila in pogoji
Za prestrukturiranje proizvodnje in ohra-

njanje delovnih mest štejemo tiste procese
prestrukturiranja v podjetjih, pri katerih se
proizvodom in storitvam povečuje konku-
renčnost na trgu in sicer se le-ti:

– spreminjajo po svojih funkcijah, obli-
kah in tehničnih lastnostih, uporabo mate-
rialov, tehnoloških postopkov in stroškovno
strukturo;

– prilagajajo predpisom in drugim teh-
nično tehnološkim in ekološkim normam;

– realizirajo s pospeševanjem trženja,
predvsem na izvoznih tržiščih in iskanju no-
vih trgov ter tržnih niš.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pod-
jetja iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo
naslednje dejavnosti:

* C Rudarstvo (šifra 10-14),
* D Predelovalna dejavnost (šifre od

15-37),
* F Gradbeništvo (šifra 45),
3. Posebni kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pravnim osebam
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev

subvencij obrestnih mer za kratkoročne in
dolgoročne kredite, ki jih podjetja najemajo
pri poslovnih bankah, morajo zadostiti na-
slednjim kriterijem:
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– izdelan sanacijski program (finančna
sanacija, sanacija finančnih virov ali re-
strukturiranje delgov) ali razvojni program
z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva potrjen s strani poslovne banke (in-
vesticijski elaborat po vzoru iz “Priročnika
za izdelavo investicijskega programa, Ljub-
ljanska banka d.d., Ljubljana 1991, iz kate-
rega je razvidna razvojna naravnanost pro-
grama, predvsem pa uvajanje novih tehno-
logij, inovacij, izvozna usmerjenost investi-
cije, večanje konkurenčne sposobnosti,
odpiranje novih delovnih mest, itd.) in po-
slovni načrt za leto 1997;

– ocena bonitete pravne osebe pri kredi-
tojemalcu: v poštev pride razvrščenost v raz-
rede A, B, C in D;

– revidirani bilanci stanja in uspeha za
pretekli dve poslovni leti;

– da podjetje ni v stečajnem postopku
oziroma postopku prisilne poravnave.

4. Prednost pri razpisu bodo imela pod-
jetja:

– ki pri izplačilu plač upoštevajo omeji-
tve določene z veljavnimi predpisi;

– katerih sanacijski programi upoštevajo
usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukre-
pov gospodarske politike;

– katerih sanacijski ali razvojni program
z opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva izkazuje razvojno naravnanost pro-
grama (predvsem pa uvajanje novih tehno-
logij, inovacij, izvozna usmerjenost investi-
cije, večanja konkurenčne sposobnosti, od-
piranje novih delovnih mest, itd.);

– pri katerih se aktivno vključuje v sana-
cijo poslovna banka;

– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zava-
rovanja vračila sredstev v primeru kršitve
pogodbe o namenski dodelitvi sredstev (ak-
cepti, menice).

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati ime in naslov pro-

silca, in dokaze o izpolnjevanju zahtevanih
kriterijev. Prosilec mora vlogi priložiti sle-
dečo dokumentacijo:

– sanacijski ali razvojni program, vključ-
no s programom kadrovskega prestrukturi-
ranja;

– dokazilo o standardni kvalifikaciji de-
javnosti (“Obvestilo o identifikaciji in raz-
vrstitvi po dejavnosti – za poslovne subjek-
te – “, ki ga izda Urad Republike Slovenije
za statistiko;

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma po-
trditvi sanacijskega/razvojnega programa,
vključno s programom kadrovskega pre-
strukturiranja;

– dokazilo o kreditni liniji s poslovno
banko v Sloveniji;

– instrument zavarovanja vračila sred-
stev v primeru nenamenske rabe sredstev;

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje oziroma pristojnega gospo-
darskega sodišča, oziroma Okrožnega so-
dišča-stečajni oddelek, da podjetje ni v po-
stopku stečaja oziroma prisilne poravnave.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali
podane v vložišču Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom pod-
jetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na raz-
pis – Subvencioniranje obrestnih mer”.

6. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do izčrpanja sred-

stev.
Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponede-

ljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti pri Tončki Zadel na telefon
061/178-3254.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-603
Na podlagi odredbe v postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor – Geodet-
ska uprava Republike Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

skaniranje načrtov in kart po Programu
geodetskih del 1997

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je skaniranje temelj-
nih topografskih načrtov in državnih topo-
grafskih kart po končani obnovi in reambu-
laciji, kot je predvideno v programu geodet-
skih del za leto 1997. Ocena za povprečen
list je 3.300 SIT.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro na naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva ulica 12 Ljubljana, po predhod-
ni najavi po telefonu: 061 178 48 00 (To-
maž Petek).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
6. 12. 1997.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 6. 3. 1997
najkasneje do 9.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
skaniranje načrtov in kart” na naslov Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Šarano-
vičeva ulica 12, Ljubljana.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 6. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave Re-
publike Slovenije, Šaranovičeva ulica 12.
(mala sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,

– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe in projektni

pristop.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

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

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni. Prepoz-
ne, nepravilno opremljene, nepopolne ali ne-
jasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bo-
do izločene iz nadaljnega postopka vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi po-
stopka ugotovilo, da temeljijo na
neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava RS

Št. 91/97 Ob-604
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št.  28/93 in 19/94) Občine
Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro pooblaščenih izvajalcev za
izdelavo lokacijske dokumentacije
1. Naročnik: Občina Domžale:
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijske

dokumentacije na področju Občine Domža-
le.

3. Na razpis se lahko prijavijo projektiv-
na podjetja (gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki posamezniki) ki:

– imajo ustrezno registracijo,
– imajo zaposlenega najmanj enega de-

lavca, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščene-
ga inženirja s področja dejavnosti (dipl. inž.
arh., dipl. inž. kraj. arh. ali druge tehnične
smeri, če ima opravljen strokovni izpit,

– imajo sedež podjetja in poslovni pro-
stor ali najmanj izpostavo, ki deluje s pol-
nim delovnim časom na območju Občine
Domžale,

– odločbo o upravljanju gospodarske de-
javnosti po 4. členu zakona o gospodarskih
javnih službah.

4. Ponudniki morajo k ponudbi predlo-
žiti:

– dokazilo o registraciji za dejavnost,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

odgovornih projektantov,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornega projektanta,
– dokazilo o finančni boniteti ponudnika,
– dokazilo o zavarovanju dejavnosti ali

izjavo, da je pred podpisom pogodbe pri-
pravljen skleniti tovrstno zavarovanje,

– merila za vrednotenje storitev izdelave
lokacijske dokumentacije in cenik urnih po-
stavk za posamezna strokovna opravila,
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– izjavo, da je pripravljen povrniti stroš-
ke za kopiranje dokumentacije, ki je podla-
ga za izdelavo LD.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov:

– usposobljenost, strokovnost in referen-
ce ponudnika,

– cena storitve,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih je ta

pripravljen nuditi naročniku.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do

10. 3. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo oko-
lja, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v zaprti
ovojnici z napisom: “Javni razpis – Loka-
cijske dokumentacije – Ne odpiraj”.

7. Dodatne informacije za ponudnike da-
je v času uradnih ur Zoran Vitorovič dipl.
inž. arh. na telefonu 061/713 – 686.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1997
v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska
69, I. nadstropje, konferenčna soba, ob
15. uri.

9. Naročnik si pridružuje pravico izbrati
število izvajalcev glede na število in kako-
vost ponudb. Prav tako si pridružuje, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogod-
be.

Št. 91/97 Ob-605
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca plakatiranja na
okroglih javnih stebrih na območju

Občine Domžale
1. Predmet razpisa je trženje in vzdrže-

vanje 20 okroglih reklamnih stebrov v lasti
naročnika. Izbrani izvajalec izvede tudi po-
trebne postopke za pridobitev dovoljenja za
postavitev obstoječih reklamnih objektov.

2. Na razpis lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe – samostojni podjetniki, kate-
rih osnovna registrirana dejavnost je eko-
nomska propaganda, oglaševanje ali temu
podobna dejavnost.

3. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji oziroma doka-

pitalizaciji ter odločba o opravljanju dejav-
nosti po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah,

– dokazilo o številu zaposlenih,
– predlog nadomestila za opravljanje sto-

ritev, ki so predmet razpisa,
– reference,
– dodatne ugodnosti, predvsem za upo-

rabnike proračunskih sredstev.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo po-

godbe pridobil izključno pravico za trženje
in vzdrževanje reklamnih objektov iz 1. toč-
ke tega razpisa.

Pogodba se sklepa z obdobje 5 let.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponujeno nadomestilo,
– kakovost ponudbe,
– strokovnost,
– reference, predvsem z območja naroč-

nika,
– ponujene dodatne ugodnosti,

– terminsko opredeljen program izvedbe
postopkov za pridobitev dovoljenja za po-
stavitev za obstoječe reklamne objekte.

6. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki s sedežem oziroma poslovnimi prostori
na območju naročnika in ki pri novih zapo-
slitvah ponudijo možnost zaposlitve obča-
nom z območja naročnika.

7. Zainteresirani ponudniki naj svojo po-
nudbo z dokazili posredujejo do 10. 3. 1997
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako: “razpis
– plakatiranje! Ne odpiraj !” na naslov: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Ljubljanska 89, Domžale.

8. Javno odpiranje bo 11. 3. 1997 ob
15. uri v konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Dodatne informacije zainteresirani
lahko dobijo na Oddelku za gospodarske
javne službe Občine Domžale, pri Kumpu
in Tonkliju, tel. 722 – 022 ali 713 – 681.

Št. 91/97 Ob-606
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 18/93 in 19/94) Občina Domžale, Ljub-
ljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

vodenje in nadzor gledališke tehnologije
na odru in dvorani kulturnega doma

Domžale, ter druge faze notranje
opreme

1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,
Ljubljanska 61.

2. Predmet razpisa:
– izbira najugodnejšega izvajalca za vo-

denje in nadzor gledališke tehnologije na
odru in v dvorani kulturnega doma Domža-
le, ter druge faze notranje opreme.

3. Okvirna vrednost:
– investicijska vrednost del za katera se

razpisuje vodenje in nadzor je okvirno
60,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe:
– pričetek del takoj po podpisu pogodbe,
– končanje del v 9 mesecih po podpisu

pogodbe.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predloži-

ti:
– dokaz o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– strokovno usposobljenost zaposlenih

delavcev.
6. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpi-

sa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Oddaja ponudb:
– pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku do 10. 3. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Domžale, na Ljubljanski 89/I, 1230
Domžale, v zaprti kuverti, z napisom “Ne
odpiraj in Javni razpis za vodenje in nadzor
– kulturni dom Domžale.”

8. Odpiranje ponudb bo opravila občin-
ska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 11. 3. 1997 ob 15. uri v prostorih Obči-

ne Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba,

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po oddaji ponudb.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/721-419 pri direktorju
Tonetu Savniku.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne,

Investitor si pridružuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 91/97 Ob-607
Na podlagi odredbe za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št.  št. 28/93 in 19/94) Občina Domžale,
Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
projektiranje gledališke tehnologije na

odru in dvorani kulturnega doma
Domžale

1. Naročnik: Glasbena šola Domžale,
Ljubljanska 61.

2. Predmet razpisa:
– projektiranje gledališke tehnike na

odru in dvorani kulturnega doma Domžale.
3. Okvirna vrednost: ca. 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
– pričetek del takoj po podpisu pogodbe,
– končanje del v 60 koledarskih dneh po

podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor:
– reference na področju predmeta razpi-

sa,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– zavarovanje projektantskih del,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v tajništvu Glasbene šole Domžale, Ljub-
ljanska 61, Domžale, kjer je na ogled tudi
vsa projektna dokumentacija.

7. Oddaja ponudb:
– pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku do 10. 3. 1997 do 12. ure na naslov:
Občina Domžale, na Ljubljanski 89/I, 1230
Domžale z napisom “Ne odpiraj in Javni
razpis, projektiranje gledališke tehnologije
– kulturni dom Domžale”,

– ponudbe je potrebno dostaviti skupno
z zahtevano dokumentacijo v eni kuverti.

8. Odpiranje ponudb bo opravila občin-
ska komisija za vodenje javnih natečajev
dne 11. 3. 1997 ob 15. uri v prostorih Obči-
ne Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje –
sejna soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po oddaji ponudb.

9. Informacije in ostalo:
– v zvezi z postopkom lahko dobite in-

formacije na tel. 061/721-419 pri ravnatelju
Tonetu Savniku, v zvezi s tehničnim delom
pa na tel. 061/716-542, Andrej Girandon
inž. gr.,
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– pomanjkljivih in prepozno prispelih
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo smatrala kot nepopolne,

– investitor si pridružuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 91/97 Ob-608
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93 in 19/94) Občine Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, objavlja

javni razpis
za prehodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za vodenje in nadzor
proračunskih naložb

1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa: vodenje (investicij-

ski inženiring) in strokovno tehnični nadzor
proračunskih naložb Občine Domžale na po-
dročjih komunalne, cestne, stanovanjske,
energetske dejavnosti in družbenih dejav-
nosti (šole, vrtci, kulturni in športni objek-
ti).

3. Lokacija, kjer se bodo izvajale nalo-
ge: območje Občine Domžale.

4. Ponudniki predložijo ločene ponudbe
za vodenje in nadzor naložb in sicer:

– za naložbe v višini do 2,000.000 SIT,
– od 2,000.000 do 5,000.000 SIT,
– od 5,000.000 do 10,000.000 SIT in
– nad 10,000.000 SIT.
Ponudniki lahko predložijo tudi ločene

ponudbe po vrstah nadzora (gradbeni, stroj-
ni, elektro in drugi) in glede na zahtevnost
naložbe. Ponudbe naj bodo izražene v od-
stotku od vrednosti naložbe, vključno s kal-
kulativnimi osnovami (število ur, cena ure
itd.)

5. Orientacijska skupna vrednost naložb
po posameznih področjih:

– investicije v komunalno cesto in ener-
getsko dejavnost 373,950.000 SIT,

– investicije v stanovanjsko dejavnost
27,500.000 SIT,

– investicije v družbene dejavnosti
135,540.000 SIT.

6. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– dokazilo o finančni boniteti,
– reference ponudnika,
– strokovno usposobljenost zaposlenih

delavcev (za posamezne vrste nadzora).
7. Merila za izbor najugodnejših ponud-

nikov:
– ponudbena cena,
– finančna boniteta ponudnika,
– reference in strokovnost.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati do

25. 3. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale. Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale, v
zaprti ovojnici z napisom: Javni razpis –
vodenje in nadzor- Ne odpiraj.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije za izdelavo ponudb pri Tonkliju
ali Kumpu, tel. 722-022 ali 714-005.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – Konferenčna soba, 26. 3. 1997 ob
15. uri.

11. Naročnik si pridružuje pravico izbrati
število izvajalcev glede na število in kako-

vost ponudb, prav tako si pridružuje pravi-
co, da ne izbere nobenega ponudnika.

12. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v 45 dneh po oddaji ponudb.

Občina Domžale

Št. 72/97 Ob-609
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj objavlja za projekt Rekonstrukcija in
dograditev gozdne ceste Volče-Kamni-
ca-Hlevnik-Solarji (SL-9403.01.06) vabilo
k sodelovanju

v razpisu
za izvedbo rekonstrukcije in dograditve
gozdne ceste Volče-Kamnica-Hlevnik-

Solarji
Projekt financira Evropska unija s sreds-

tvi Phare v okviru programa prekomejnega
sodelovanja in Republika Slovenija z lastni-
mi sredstvi. Na razpis se lahko enakopravno
prijavijo vse fizične in pravne osebe iz dr-
žav članic Evropske unije ali iz dežel ko-
ristnic programa Phare, in iz teh dežel mo-
rajo izvirati tudi materiali in oprema, ki se
bodo vgrajevali ter storitve, ki se bodo izva-
jale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
za rekonstrukcijo in dograditev gozdne ce-
ste Volče – Kamnica – Hlevnik – Solarji.
Predmet ponudbe predstavlja izgradnja pe-
tih odsekov ceste Volče – Solarji, ki tvorijo
zaključeno celoto v skupni dolžini 9186 m:

1.b odsek: rekonstrukcija obstoječe poti
od profila 2 do naselja Volče,

2. odsek: rekonstrukcija obstoječe gozd-
ne ceste Volče – Kamnica,

3. odsek: novogradnja gozdne ceste
Kamnica – Senica,

4. odsek: novogradnja gozdne ceste Se-
nica – Hlevnik,

5. odsek: rekonstrukcija obstoječe gozd-
ne ceste Hlevnik – lokalna cesta Livške Rav-
ne – Solarji.

Skupna razpoložljiva sredstva za razpi-
sana dela znašajo 869.400 ECU. Pogodba
za izvajanje del bo sklenjena v obsegu za-
gotovljenih sredstev po uredbi o začasnem
financiranju potreb iz proračuna RS v pr-
vem polletju leta 1997 (Ur.l. RS, št. 77/96)
in pod odložnim pogojem za znesek sred-
stev, ki bodo zagotovljena v proračunu Re-
publike Slovenije za leto 1997.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je eno leto.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– 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 razpisno do-

kumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
110.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-10243 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
5075742 pri Banki VIPA Nova Gorica.

SWIFT: VIPASI2X
s pripisom “Za razpisno dokumentaci-

jo”. Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.
V licitacijskem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpi-
sno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene do 4. 4.

1997 do 12. ure po lokalnem času na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, III.
uprava za privatizacijo in regionalni razvoj,
Kotnikova 5/III, 1000 Ljubljana. Odpiranje
ponudb se bo vršilo isti dan po oddaji po-
nudb ob 13. uri po lokalnem času na istem
naslovu (sejna soba). Odpiranja se lahko
udeleži en predstavnik ponudnika s poobla-
stilom. Odpiranje ponudb bo potekalo v
skladu s pravili Phare.

Razpisna dokumentacija je na voljo po-
nudnikom na naslovu: Projekt Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, tel:
065-23311, faks: 065-24493.0 od 26. 2.
1997 do 12. 3. 1997, vsak ponedeljek, torek
in petek med 9. in 11. uro po lokalnem času.

Morebitni ponudniki lahko dobijo nadalj-
nja podrobnejša pojasnila ali pregledajo pro-
jektno dokumentacijo za projekt pri Uršič
Emiliji ali Marc Kseniji, na istem naslovu.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Ljubljana

For the project Reconstruction and addi-
tional of the forest road Volče-Kamni-
ca-Hlevnik-Solarji (SL-9403.01.06) Mini-
stry of Economic Relations and Develop-
ment of the Republic of Slovenia

Issues this Invitation to Tender
for Reconstruction and Additional

Building of the Forest Road
Volče-Kamnica-Hlevnik-Solarji

Project is cofinanced with European Un-
ions Phare funds in frame of the Cross-Bor-
der Cooperation Programme and with Slo-
vene funds of the Republic Slovenia. Parti-
cipation is open on equal terms to all natu-
ral and legal persons from member states of
the European Union and of beneficiary
countries of the PHARE programme from
Central and Eastern Europe. Supplies and
services offered must originate from the
above states.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for se-

lection of supplier of construction, craft-
smen and installation works on the recon-
struction and additional building of the fo-
rest road Volče-Kamnica-Hlevnik-Solarji.
The subject of the tender is construction of
five sections of the road Volče-Solarji, con-
stituting integral parts in a total lenght of
9186 m:

1. b section: a reconstruction of the exi-
sting path from the section 2 till the settle-
ment Volče,

2. section: a reconstruction of the exi-
sting forest road Volče – Kamnica,

3. section: a new construction of the fo-
rest road Kamnica – Senica,
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4. section: a new construction of the fo-
rest road Senica – Hlevnik,

5. section: a reconstruction of the exi-
sting forest road Hlevnik – local road Livš-
ke Ravne – Solarji.

The maximum budget available for the
works tendered amounts to 869.400 ECU.
Work contract will be concluded for the
amount of budget funds provided in A de-
cree on temporary finance spending from
the budget of the Republic Slovenia for first
half of 1997 and under deferrable condition
for the amount of funds provided within the
budget of RS for 1997.

The works should start immediately af-
ter signing the contract, while the works
should be finalized in the period of 1 year.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limi-
ted to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 1.000.000,00 ECU,

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

2. Tender Dossier
Tender Dossier may be obtained from

the address bellow upon payment of a no-
nrefundable fee of 110.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible cur-
rency. Payments in SIT should be made by
bank transfer to the bank 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 dossier”. Sub-

mission of payment certificate will allow
tenderer to obtain tenderdossier. Only par-
ties purchasing the tender dossier will be
eligible to submit their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corres-
ponding to 2% (two percent) of the Tende-
rers bid in Slovenian Tolars or equivalent in
convertible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered by

April 4th, 1997, at the latest by 12.00 am
(local time) to the address: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, III.uprava za
privatizacijo in regionalni razvoj, Kotniko-
va 5/III, 1000 Ljubljana. They will be ope-
ned at the same day at 1.00 pm (local time)
at the same address. Only one (1) tenderers
representative submitting the power of at-
torney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE re-
gulations for opening sessions.

Tender documents may be obtained at
the address: Projekt Nova Gorica d.d., Ki-
dričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
tel:+386-65-23311, fax: +386-65-24493.

From February 26th to March 12th, 1997
from 9.00-11.00 am (local time), Monday,
Tuesday, Friday. Interested tenderers may
obtain further information or inspect dra-
wings at Mrs. Uršič Emilija or Marc Kseni-
ja at the same address.

Ministry of Economic Relations and
Development

Št. 8/1-1/462-1-1/97 Ob-589A

Javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave

z optičnim kablom Tolmin – Slap ob Idr.
– D. Trebuša.

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

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

kabla Tolmin-Slap ob Idrijci-Dolenja Tre-
buša.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariu Pavlić dipl. inž. v službi za inve-
sticije, v prostorih Telekoma, Ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.:
065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 20,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Tolmin – Most na Soči – Slap ob Idrijci

– Dolenja Trebuša (delno v obstoječi kabel-
ski kanalizaciji in delno na obstoječi tk lini-
ji).

6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 15. 4.

1997, predvideni rok končanja del je 15. 6.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov.

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

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

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

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

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

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

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del O.K. Tol-
min – D. Trebuša.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.

Ob-589B

Javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave
z optičnim kablom Slap ob Idrijci –

Pečine
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

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

kabla Slap ob Idrijci-Pečine.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariu Pavlić dipl. inž. v službi za inve-
sticije, v prostorih Telekoma, Ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.:
065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 4,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Slap ob Idrijci – Pečine (na obstoječi tk

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

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

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov.

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

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

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

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

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

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

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del O.K. Slap
ob Idrijci – Pečine”.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.
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Ob-589C

Javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave
z optičnim kablom Idrija – Godovič
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

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

kabla Idrija – Godovič.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariu Pavlić dipl. inž. v službi za inve-
sticije, v prostorih Telekoma, Ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.:
065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 9,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Idrija – Godovič, na obstoječi tk liniji.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 4.

1997, predvideni rok končanja del je 10. 5.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov.

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

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

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

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

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

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

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del O.K. Idri-
ja – Godovič”.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.

Ob-589Č

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno
kabelsko in razvodno omrežje Želin

(Straža)
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

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

kabelskega in razvodnega omrežja Želin
(Straža).

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel.: 065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 10,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Straža – Reka – Police – Stopnik, v Obči-

ni Cerkno.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 10. 4.

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

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II.nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.

Ob-589D

Javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Krajevno

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

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

kabelskega in razvodnega omrežja Drežni-
ca.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel.: 065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost gradbenih del znaša:

4,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost montažnih del znaša:

15,000.000 SIT
5. Lokacija objekta
Drežnica v Občini Kobarid.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 2. 4. 1997,

predvideni rok končanja del je 15. 6. 1997.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II.nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
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O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.

Ob-589E

Javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave

z optičnim kablom Dolenja Trebuša –
Želin

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

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

kabla D.Trebuša – Želin.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariu Pavlić dipl. inž. v službi za inve-
sticije, v prostorih Telekoma, Ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, v Novi Gorici, tel.:
065-1210, do 27. 2. 1997.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 8,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
D. Trebuša – Želin(Straža), na obstoječi

tk liniji.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 15. 4.

1997, predvideni rok končanja del je 15. 6.
1997.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov.

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

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

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

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

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

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

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo del O.K. D.
Trebuša – Želin”.

11. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

12. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 3.
1997.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-583
Ime  javnega  glasila:  TV Primorka,

Šempeter pri Gorici.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Anton Vencelj in Jure
Škrlep, oba Gradnikove b. 39, Nova Gorica
in Mario Reščič, Gradnikove b. 19, Nova
Gorica.

Direktor in odgovorni urednik: Anton
Vencelj.

Nadzorni svet: Miran Martelanc, dr. Kar-
lo Primožič in Alojz Panker.

Ob-546
Na podlagi 10. točke statuta Kompas

Sklad 1, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., sklicujem

4. skupščino
Kompas Sklad 1, d.d.

ki bo v Ljubljani 22. 3. 1997 ob 9. uri na
sedežu družbe Kompas Sklad 1, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, v mali sejni sobi v prit-
ličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine Uroša Kosa, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Majo Šifrer,
za zapisnikarja notarko Nado Kumar.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1997 revi-

zijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 106.

4. Predlog uprave za statusne spremem-
be v družbi.

Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa
predloženo na vpogled naslednje gradivo za
5. točko dnevnega reda:

– pogodba o pripojitvi med prevzeto
družbo Kompas Sklad 2, d.d., in prevzemno
družbo Kompas Sklad 1, d.d.,

– pisno poročilo uprave družbe Kompas
Sklad 1, d.d., in Kompas Sklad 2, d.d.o.,
nameravani pripojitvi ter o gospodarski in
pravni utemeljenosti pripojitve z vsebova-
nim predlogom za menjalno razmerje del-
nic,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Kompas Sklad 1, d.d.,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Kompas Sklad 2, d.d.,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Kompas Sklad 1, d.d., za zadnja tri po-
slovna leta,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Kompas Sklad 2, d.d., za zadnja tri po-
slovna leta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med
družbo Kompas Sklad 1, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, kot prevzemno družbo in Kompas Sklad
2, Pooblaščeno investicijsko družbo, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, kot prevzeto druž-
bo.

Imetnik redne imenske delnice Kompas
Sklad 2, d.d., dobi redno imensko delnico
Kompas Sklad 1, d.d.

5. Sprejem sklepa o povečanju osnovne-
ga kapitala z vložki zaradi izvedbe pripoji-
tve.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča za

4.346,726.000 SIT na 8.444,063.000 SIT za-
radi izvedbe postopka pripojitve družbe
Kompas Sklad 2, d.d., k družbi Kompas
Sklad 1, d.d., Osnovni kapital se poveča z
vloški prevzete družbe.

b) Družba bo zaradi izvedbe postopka
pripojitve izdala 4,346.726 novih navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.

c) Delnice iz točke a) tega sklepa so na-
vadne imenske delnice, ki so nominirane na
znesek 1.000 SIT in dajejo njihovim imetni-
kom naslednje pravice:

– enega glasu pri glasovanju na skupšči-
ni družbe (vsaka delnica en glas),

– pravica do dela dobička (dividende),
– pravica do udeležbe pri upravljanju

družbe,
– pravico do sorazmernega dela preo-

stanka stečajne ali likvidacijske mase v pri-
meru likvidacije ali stečaja družbe.

d) Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register ne-
materializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
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e) Delnice iz točke b) tega sklepa se gla-
sijo na ime in so prenosljive upoštevaje
omejitve ZISDU.

f) Delnice oziroma potrdila bodo izdana
po tem, ko jo bo družba Kompas Sklad 2,
d.d., (prevzeta družba) obvestila o imeno-
vanju zastopnika za prejem delnic iz 2. od-
stavka 521. člena ZGD.

6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o vi-
šini odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-
tovitveni sklep o višini odobrenega kapita-
la, ki se zaradi izvedbe pripojitve oziroma
povečanja osnovnega kapitala z vložki po-
veča iz 203,785.000 SIT na 371,303.000
SIT.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog sprememb statuta družbe, po pred-
logu, ki postane sestavni del tega sklepa.

8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za no-
va člana nadzornega sveta Mateja Cvikla in
Darka Šifrerja.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni
pred sejo skupščine pisno prijavijo udelež-
bo, v skladu z 10.2.1. točko statuta Kompas
Sklad 1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 9.15. Prija-
va bo veljavna s predložitvijo potrdila o
lastništvu delnic Kompas Sklad 1, d.d. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina druž-
be veljavno odločala ne glede na višino na
seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 10. 3. 1997 dalje med 9. in 12. uro.

Kompas Sklad 1
direktor

Ob-547
Na podlagi 10. točke statuta Kompas

Sklad 2, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., sklicujem

3. skupščino
Kompas Sklad 2, d.d.

ki bo v Ljubljani 22. 3. 1997 ob 8. uri na
sedežu družbe Kompas Sklad 2, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, v mali sejni sobi v prit-
ličju.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine (predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine Uroša Kosa, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Majo Šifrer,
za zapisnikarja notarko Nado Kumar.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1996 z mnenjem nad-

zornega sveta in revizorske družbe RFR
Ernst & Young, d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe RFR Ernst &
Young, d.o.o.

3. Sklep o pripojitvi
Skupščini je bilo pred sprejemom sklepa

predloženo na vpogled naslednje gradivo za
3. točko dnevnega reda:

– pogodba o pripojitvi med prevzeto
družbo Kompas Sklad 2, d.d., in prevzemno
družbo Kompas Sklad 1, d.d.,

– pisno poročilo uprave družbe Kompas
Sklad 1, d.d., in Kompas Sklad 2, d.d.o.,
nameravani pripojitvi ter o gospodarski in
pravni utemeljenosti pripojitve z vsebova-
nim predlogom za menjalno razmerje del-
nic,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Kompas Sklad 1, d.d.,

– pripojitveno poročilo revizorja za druž-
bo Kompas Sklad 2, d.d.,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Kompas Sklad 1, d.d., za zadnja tri po-
slovna leta,

– letni obračuni in poročilo o stanju druž-
be Kompas Sklad 2, d.d., za zadnja tri po-
slovna leta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gano pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med
družbo Kompas Sklad 1, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, kot prevzemno družbo in Kompas Sklad
2, Pooblaščeno investicijsko družbo, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, kot prevzeto druž-
bo.

Imetnik redne imenske delnice Kompas
Sklad 2, d.d., dobi redno imensko delnico
Kompas Sklad 1, d.d.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja za leto 1997 revi-
zijsko družbo RFR Ernst &  Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 106.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog sprememb statuta družbe, po pred-
logu, ki postane sestavni del tega sklepa.

Glasovanje:
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni
pred sejo skupščine pisno prijavijo udelež-
bo, v skladu z 10.2.1. točko statuta Kompas
Sklad 2.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 8.15. Prija-
va bo veljavna s predložitvijo potrdila o
lastništvu delnic Kompas Sklad 2, d.d. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina druž-
be veljavno odločala ne glede na višino na
seji prisotnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Ljubljana, Dunajska 22, vsak delovnik
od 10. 3. 1997 dalje med 9. in 12. uro.

Kompas Sklad 2
direktor

Ob-585
Na podlagi 7. člena statuta Mednarodne-

ga podjetja Lama, d.d., Dekani, sklicuje za-
časna uprava družbe

1. sejo skupščine
družbe Lama, d.d., Dekani,

ki bo v sredo 26. 3. 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika supščine, preštevalce
glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost
notarja.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine v besedilu, ki ga
predlagata začasna uprava in začasni nad-
zorni svet.

4. Poročilo začasne uprave o lastninskem
preoblikovanju podjetja Lama, d.d., Deka-
ni.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
Lame, d.d., Dekani z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.

5. Sprejem letnih poročil za leto 1993,
1994 in 1995 ter informacija o poslovanju v
letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o letnih poročilih za leto 1993,
1994 in 1995 ter informacijo o poslovanju v
letu 1996 z mnenjem začasnega nadzornega
sveta.

6. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta po predlogih v skladu s 6.
členom statuta družbe.

7. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi nagra-
de in povračila članom nadzornega sveta po
predlogu začasne uprave  in začasnega nad-
zornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Revi-

zijsko družbo RFR – Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, za revizorja računovodskih izka-
zov Lame, d.d., Dekani, za leto 1996.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Dekani 5, Dekani, Koper, vsak de-
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lovnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do 21. 3. 1997.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajajo predloge za do-
polnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic z oznako A,B,C,E
in G, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (za fizične osebe: prii-
mek in ime ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelj, za pravne
osebe: priimek in ime in naslov pooblaščen-
ca in firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja). Pooblastilo morajo delničarji de-
ponirati pri upravi družbe vsaj na dan zase-
danja skupščine in ostane shranjeno pri
družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 26. 3. 1997 ob
14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Mednarodno podjetje Lama, d.d.,
dekani,

začasna uprava - direktor

Ob-586
Na podlagi določil 10. člena statuta del-

niške družbe TRO, tovarna rezalnega orod-
ja, d.d., sklicuje uprava družbe

tretjo sejo skupščine
delničarjev

ki bo dne 21. 3. 1997 ob 12. uri v prosto-
rih sejne sobe na sedežu družbe, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega
reda.

Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti skupščina potrjuje predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu.

3. Ustanovitev družbe z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: ustanovi se družba z
omejeno odgovornostjo.

4. Skupščina družbe z omejeno odgovor-
nostjo

Predlog sklepa: skupščina imenuje Mila-
na Podojsterška, inž. str., za predstavnika
TRO,  d.d., in Milana Ževarta za predstav-
nika Nacionalne finančne družbe v skupšči-
ni družbe z omejeno odgovornostjo.

5. Seznanitev skupščine o odstopnih iz-
javah dveh članov Nadzornega sveta, njuni
razrešitvi ter izvolitev nadomestnih članov.

Predlog sklepa: potrdita se odstopni iz-
javi dveh članov nadzornega sveta ter njuna
razrešitev in se izvolita nadomestna člana.

6. Pobude in mnenja delničarjev
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico ali potrdilom o lastništvu
oziroma pisnim pooblastilom delničarja in
njegovo začasnico o vplačanih delnicah.
Pooblastila za zastopanje na  skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci
podpišejo seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzamejo glaso-
valne lističe, ki služijo kot vpisnica za ude-
ležbo na skupščini. Sklep pod 3. točko dnev-
nega reda  sprejemajo delničarji s 3/4 pri-
sotnih glasov na skupščini, ostali sklepi se
glasujejo z navadno večino prisotnih gla-
sov. Gradivo s predlogi sklepov so delničar-
jem na vpoged v poslovnih prostorih uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
nasprotne predloge oziroma dopolnitvene
predloge pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica. Uprava bo o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine, obvestila vse imenske
delničarje. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na pri-
sotno število delnic.

TRO, d.d.,
uprava

Ob-618
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d., na

podlagi 7/3 člena statuta družbe sklicuje

2. sejo skupščine
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,

Glavni trg 43
Skupščina bo 26. 3. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni trg
43.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potr-
ditev predlaganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva prešte-
valca glasov in zapisnikarja ter potrjuje
predlaganega notarja.

Popravek

Ob-612
V javnem razpisu za podelitev koncesije

za urejanje in vzdrževanje letnega kopališ-
ča v Ormožu, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 8 z dne 14. II. 1997, Ob-459, se
5. točka pravilno glasi:

Prijava na razpis mora vsebovati dokazi-
la o izpolnjevanju pogojev po 3. členu odlo-
ka o koncesiji za urejanje in vzdrževanje
letnega kopališča v Ormožu (Uradni vest-
nik Občin Ormož in Ptuj, št. 18/96), osnutek
koncesijske pogodbe in obrazce BON 1,
BON 2 in BON 3.

Občina Ormož

Ob-524
Na podlagi sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Zvezne Republi-
ke Nemčije o finančni pomoči za ustvarja-
nje eksistence in poklicnem vključevanju
kvalificiranih delavcev Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 2 – Mednarodne pogodbe, z
dne 4. II. 1993) in aneksa k tem sporazumu
(Ur. l. RS, št. 21 – Mednarodne pogodbe, z
dne 13. XI. 1994) ter na podlagi soglasja
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve z dne 20. 5. 1996 kot pooblaščena ban-
ka objavlja Slovenska investicijska banka,
d.d., Čopova 38, Ljubljana

javni razpis
za kreditiranje novih projektov

Pogoji kreditiranja:
– da gre za nove projekte, ki omogočajo

dodatne zaposlitve,
– da vrednost projekta ne presega 1 mio

DEM tolarske protivrednosti,
– maksimalna višina kredita je 300.000

DEM tolarske protivrednosti z najmanj 30%
lastno udeležbo po projektu,

– realna obrestna mera je 6% letno,
– državljanstvo Republike Slovenije,

3. Letno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1996.

Predlog sklepa: letno poročilo uprave v
poslovanju v letu 1996 se sprejme.

4. Razno.
Glasovnice se dvignejo na sedežu druž-

be, najmanj eno uro pred začetkom seje. V
tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe od
1. 3. 1997 vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepč-
nost, je ponovno zasedanje skupščine na is-
tem kraju pol ure kasneje. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kompas hoteli, Slovenj Gradec, d.d.
direktor

Razne objave
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– starost prosilca do 50 let,
– ustrezna izobrazba prosilca, povezana

z dejavnostjo iz projekta,
– elaborat o ekonomski upravičenosti

projekta,
– financirajo se projekti, ki zaposlujejo

do 50 delavcev v proizvodni dejavnosti in
do 20 delavcev v neproizvodni dejavnosti,

– projekt zagotavlja obvezno redno za-
poslitev prosilca,

– prednost pri odobritvah bodo imeli pro-
jekti proizvodne in storitvene dejavnosti,

– odobreni kredit mora biti ustrezno za-
varovan,

– pri odobritvi kredita imajo prednost
slovenski državljani, ki se vračajo iz zača-
snega dela v tujini,

– odobreni krediti so dolgoročni, odpla-
čilna doba je odvisna od projekta.

Rok za prijavo je do 31. 3. 1997.
Dokumentacijo za pridobitev sredstev je

treba poslati na naslov: Slovenska investi-
cijska banka, d.d. – Program S.I.B. – DtA,
Čopova 38, 1101 Ljubljana.

Dodatna pojasnila o možnostih krediti-
ranja lahko dobite na sedežu programa ali
na tel. 061/126-11-81, Tolminu, tel. št.
065/81-516, Novem mestu, tel.
068/321-027, Žalcu, tel. 063/711-414,
711-422 in 715-065 in Ljutomeru, tel.
069/84-362 in 84-364 ter predstavništvo v
Kopru tel. 066/70-976, 0609/610-143.

Slovenska investicijska banka, d.d.

Št. 91/97 Ob-544
Župan Občine Osilnica na podlagi 9. in

10. člena zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št.
12/96) in 34. člena statuta Občine Osilnica
(Ur. l. RS, št. 25/95 in 35/95) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti – vzgoja in varstvo
predšolskih otrok in priprava otrok na

vstop v šolo
1. Razpisovalec: Občina Osilnica, Osil-

nica 16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-

ljanje dejavnosti – vzgoja in varstvo pred-
šolskih otrok ter priprava otrok na vstop v
šolo na območju Občine Osilnica za čas
trajanja koncesijske pogodbe.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
opravljanje koncesionirane dejavnosti.

3. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
ljuje za dobo 5 let in začne veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

4. Prijava mora vsebovati:
– ime prijavitelja,
– program izvajanja vzgoje in varstva

predšolskih otrok s cenikom,
– program priprave otrok na vstop v šolo

s cenikom,
– program prijavitelja, s katerim bo do-

kazal, da je sposoben zagotoviti organizaci-
jo in kadrovsko usposobljenost opravljanja

koncesionirane dejavnosti za čas trajanja
koncesije na območju Občine Osilnica.

5. Merila za izbor koncesionarja
Prednostna merila za izbor koncesionar-

ja so:
– izpolnjevanje pogojev,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– popolnost in kvaliteta programa izva-

janja,
– konkurenčnost cen,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Prijave z vsemi zahtevanimi priloga-

mi in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija” ter imenom in naslovom ponud-
nika, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
v roku 20 dni na naslov koncedenta.

7. Pooblaščena oseba za dajanje infor-
macij, med razpisom je Sanda Žurga, tel.
061/801-517.

8. Javno odpiranje prijav bo naslednji de-
lovni dan po zaključnem zbiranju prijav ob
10. uri v prostorih Občine Osilnica, Osilni-
ca 16.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji, ki se izkažejo s pisnim poobla-
stilom.

9. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa mo-

ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovati županu občine.

Izbor koncesionarja opravi na predlog
župana Občinski svet občine Osilnica z
upravno odločbo.

Občina Osilnica

Ob-548
Podjetje Finea Holding, d.o.o., Polenšak,

Podružnica Maribor, Ulica Vita Kraigherja
10, Maribor, objavlja

javno licitacijo
za prodajo osnovnih sredstev

1. Vozilo za predelavo z bivšo številko
šasijo WV2ZZZ70ZRH109726 in št. motor-
ja ACH 004419 (oprema po carinski dekla-
raciji št. 13933), izklicna cena 20.000 DEM.

2. Viličar V5-IHc P32, proizvajalca Li-
tostroj Ljubljana, izklicna cena 10.000
DEM.

3. Rezkalni stroj Prvomajska ALG 100,
letnik 1964, izklicna cena 2.000 DEM.

4. Ravnalna plošča velikosti 2,5 m × 2 m
– 2 kosa, izklicna cena á 800 DEM.

5. Ravnalna miza s podstavkom veliko-
sti 1000 × 700, izklicna cena á 600 DEM.

6. Mobilni delovni oder – 3 kosi, izklic-
na cena á 1.000 DEM.

7. Hidravlični agregat Kladivar Žiri, iz-
klicna cena 400 DEM.

8. Hidravlični agregat GEBRUDER
HAU, izklicna cena 600 DEM.

9. Hidravlična stiskalnica za ravnanje
BECKER-VAN HULEN, letnik 1956, iz-
klicna cena 300 DEM.

10. Pehalni stroj s podstavkom za “ame-
rikaner” in “amerikaner”, izklicna cena
1.000 DEM.

11. Voziček za orodje Unior, izklicna ce-
na 150 DEM.

12. Dvigalo Demag 2 t, izklicna cena
4.000 DEM.

13. Kombinirano vozilo VW transporter
2,5 TDI, letnik izdelave 1996, št. šasije S
429602415, reg. št. MB 16-71N, izklicna
cena 25.000 DEM.

Javna licitacija bo 5. 3. 1997 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih podjetja Finea Hol-
ding, d.o.o., Podružnica Maribor, Ulica Vi-
ta Kraigherja 10/IV, Maribor.

Na licitaciji lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom vplačajo
varščino, ki znaša 10% od izklicne cene in
jo nakažejo na žiro račun:
51800-604-28047.

Oprema se bo prodala po sistemu “vide-
no-kupljeno”, brez kasnejših reklamacij.

Kupec na izklicno ceno plača še promet-
ni davek, razen če predloži ustrezno izjavo
o oprostitvi prometnega davka.

Kupnino mora kupec vplačati najkasneje
v sedmih dneh po licitaciji in po vplačilu
opremo tudi odpeljati. V primeru, ko kupec
v sedmih dneh ne plača opreme, mu vplača-
na varščina zapade.

Vsa dodatna pojasnila dobite na tel.
062/26-584.

Finea Holding, d.o.o.
Podružnica Maribor

Št. 466-81/94 Ob-581
Župan Občine Izola, na podlagi sklepa

Občinskega sveta občine Izola, št. 466-81/94
z dne 22. aprila 1996, pravilnika o pogojih
in postopku prodaje poslovnih prostorov ter
drugih stavb (Uradne objave, št. 12/93) ter
zakona o prometu z nepremičninami (Ur. l.
SRS, št. 19/76) ter sklepa kolegija župana z
dne 27. 1. 1997, razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovne stavbe v Izoli,

Gregorčičeva 21
1. Predmet prodaje je zasedena poslovna

stavba – Osnovna šola Dante Alighieri z
italijanskim učnim jezikom v Izoli, Gregor-
čičeva 21, stoječe na stavbni parceli št.
880/1 – st. stavba v izmeri 436 m2, rezervar
za gorivo v izmeri 19 m2 in dvorišče v izme-
ri 1.023 m2, vpisana v vl. št. 133 k.o. Izo-
la-mesto (podatki so katastrski in zemljiš-
koknjižni).

Poslovna stavba je v skladu z veljavno
zakonodajo last Občine Izola.

Izklicna cena je 153,388.202 SIT izraču-
nana na dan 31. 12. 1996 in se revalorizira
na dan sklenitve pogodbe v skladu z indek-
som podražitve, ki ga mesečno objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM.

Poslovna stavba, ki jo sestavlja glavna
šolska zgradba in stara stavba ob severni
strani glavne zgradbe je zasedena in je na-
menjena za vse dejavnosti, ki so opredelje-
ne v odloku o poslovnih prostorih v Občini
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Izola (Uradne objave, št. 27/82) ter odloku
o spremembah in dopolnitvah odloka o po-
slovnih prostorih v Občini Izola (Uradne
objave, št. 39/89).

2. Predmet prodaje na javni dražbi je po-
slovni objekt Gregorčičeva 21, ki predstav-
lja poslovno stavbo s prizidkom rezervarja
za gorivo v izmeri 1.521,12 m2 ter dvorišče
v izmeri 1.023 m2.

3. Javna dražba za zgoraj navedeno pro-
dajo poslovne stavbe z dvoriščem bo v po-
nedeljek, 10. marca 1997, ob 9. uri v prosto-
ru Uprave za planiranje, urbanizem, stano-
vanjske in gradbene zadeve, Postojnska 3
(sejna soba). Razpis javne dražbe se objavi
v časopisu “Delo” in Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

4. V skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Izola z dne 22. aprila 1996 je upora-
ba objekta s strani kupca možna šele po
preselitvi sedanjega najemnika v novozgra-
jene prostore.

5. Davek na promet nepremičnin in dru-
gi stroški v zvezi s prodajo navedene nepre-
mičnine in zemljiškoknjižni vpis niso vklju-
čeni v ceno in jih poravna kupec.

6. Ostali pogoji:
– udeleženci, ki želijo sodelovati na jav-

ni dražbi, morajo pred začetkom javne draž-
be vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene in jo vplačati na žiro račun št.
51430-630-90025 – Izola – proračun;

– pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v roku 15 po javni dražbi. Če pogodba ni
sklenjena v tem roku, zapade ostanek varš-
čine in se po odbitku stroškov postopka pre-
nese v last Občine Izola. V pogodbi morajo
biti navedene vse pravice in obveznosti po-
godbenih strank;

– kupec mora kupnino plačati v roku 30
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;

– zastopniki pravnih in civilnih oseb so
dolžni predložiti pravnoveljavno pooblasti-
lo za zastopanje na javni dražbi;

– dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe,
dobi povrnjeno varščino najkasneje v roku
15 dni po izvedeni javni dražbi. Varščina se
ne obrestuje;

– dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina odšteje od kupnine;

– prodajalec si v primeru predprodaje ne-
premičnine pridržuje predkupno pravico za
dobo 2 let od dneva sklenitve prodajne po-
godbe;

– prodaja se vrši po principu videno-kup-
ljeno in kupec nima pravice uveljavljati v
zvezi s poslovno stavbo kasnejših reklama-
cij;

– kupec, kolikor je to fizična oseba, mo-
ra izkazati državljanstvo Republike Slove-
nije.

Vse informacije v zvezi z odkupom po-
slovne stavbe dobijo interesenti pri strokov-
ni službi Uprave za planiranje, urbanizem,
stanovanjske in gradbene zadeve, Postojn-
ska 3, po tel. 67-277 ali 67-279 (Martin
Podbreznik). Ogled poslovne stavbe je mo-
žen po dogovoru.

Občina Izola

Št. 8/97 Ob-580
Publicus, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Brn-

čičeva 29, na podlagi sklepa skupščine druž-
be z dne 6. 2. 1997 razpisuje

javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine

Predmet javnega zbiranja ponudb je pro-
daja nove (jan. 1997), nadstandardno graje-
ne stanovanjske hiše v Štorjah, h. št. 35, pri
Sežani, zgrajene v kraškem stilu s 155 m2

uporabne površine na parceli velikosti 322
m2. Najnižja cena je 22,500.000 SIT.

Prijavo na razpis lahko pošljejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo potr-
dilo o plačani varščini v višini 10% najnižje
cene na žiro račun 50102-601-94162. Prija-
va naj bo poslana priporočeno v zaprti ku-
verti z označbo “Kraška hiša”, vsebovati pa
mora ponujeno ceno, plačilne pogoje, izpi-
sek iz sodnega registra za pravne osebe ali
fotokopijo potrdila o državljanstvu Repub-
like Slovenije za fizične osebe ter potrdilo o
vplačilu varščine.

Javno zbiranje ponudb velja do 7. 3.
1997. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
8 dneh po odpiranju ponudb.

Nepremičnina se prodaja po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Prometni davek, druge da-
jatve in stroške prenosa lastništva plača iz-
brani ponudnik-kupec. Izbrani ponudnik
mora skleniti prodajno pogodbo v roku 8
dni po prejemu obvestila o izbiri, sicer varš-
čina zapade. Prevzem nepremičnine bo mo-
goč takoj po plačilu celotne kupnine.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo nepremičnino po predhodnem telefon-
skem dogovoru 061/161-17-10.

Publicus, d.o.o.

Št. 906/97-745 Ob-582
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Javno podjetje Komunala

Celje, p.o., Mariborska 2, Celje.
Predmet prodaje:
882 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 8.500 SIT za eno delnico in
276 prednostnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 8.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 7. 3. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-572
Ljubljanska banka – Banka Domžale,

d.d., Domžale v skladu s statutom Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale, d.d., Domžale,
objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval
delničar Univerzale Domžale, Industrija ob-
lačil, p.o., Slamnikarska 4, Domžale

za odkup

– 2.612 rednih delnic LB – Banke Dom-
žale, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 14.300 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-33701.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS, pisno sporočijo banki, da spreje-
majo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale, prednostno pravi-
co odkupa, morajo upoštevati določila za-
kona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Sloveni-
je.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Ob-556

Javni razpis
za financiranje prezaposlovanja in

samozaposlovanja delavcev v letu 1997
1. Predmet razpisa
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja in samozaposlovanja presež-
nih delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., v druge dejavnosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži:
– delodajalec, ki zaposli delavca iz Rud-

nika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,

d.o.o., ki se zaposli na kmetijo ob pogoju,
da pridobi status kmeta,

– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se samozaposli.

Premija ob prezaposlitvi oziroma samo-
zaposlitvi se izplača kot nepovratna sreds-
tva z obveznostjo zaposlitve delavcev Rud-
nika Zagorje v zapiranju, d.o.o., vsaj za do-
bo dveh let. Eno leto pred tem delodajalec
ni smel odpustiti nobenega zaposlenega po
programu ugotavljanja presežnih delavcev.
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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 vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– fotokopijo sklepa o vpisu v sodni regi-

ster oziroma fotokopijo priglasitvenega li-
sta,

– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-
ja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 ali
dokazilo o statutu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delavca.

Prejemnik sredstev bo moral za primer
nenamenske porabe sredstev pred nakazi-
lom le-teh zavarovati terjatev RZvZ v višini
prejetih sredstev z zastavno pravico na svo-
jih nepremičninah ali premičninah oziroma
skladno z veljavno zakonodajo z drugim
ustreznim instrumentom.

4. Rok za prijavo je odprt naslednji dan
po objavi razpisa v Uradnem listu RS in
velja do konca leta 1997 oziroma do porabe
sredstev.

O vlogah bomo odločali mesečno.
Vloge pošljite na naslov: Rudnik Zagor-

je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite vsak delovnik na Agenciji za razvoj,
d.o.o., pri Petri Kovač, tel. 0601/64-333.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 3/97 Ob-610
Veletrgovina Vema, export-import, d.d.,

Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
54. redne seje upravnega odbora z dne 13.
2. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,
k.o. Razvanje, in sicer:

A) poslovno-trgovski-skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 7.912,33 m2.

Pričakovana cena je 1.000 DEM m2.
B) poslovno-trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.448,12 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM m2.
C) poslovno skladiščni prostori v kleti

poslovne stavbe v skupni površini do
404,30 m2.

Pričakovana cena je 700 DEM m2.
D) pisarna v I. nadstropju površine

63,56 m2.

Pričakovana cena je 1.350 DEM m2.
E) pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM m2..
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovna cena je 300 DEM m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM m2..
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo “Nepremičnine”. Priložiti je potrebno tu-
di potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
navedene izklicne cene za posamezno ne-
premičnino. Varščino je potrebno poravnati
na žiro račun podjetja Vetrans, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška c. 65, št. 51800-601-57481,
odprt pri Agenciji za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, podružnica Maribor,
ali na kakšen drug nevtralni žiro račun po
predhodnem dogovoru s prodajalcem nepre-
mičnin.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb s pripisom
“varščina”. Varščina je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 10. 3.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o vplačilu varšči-
ne.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema, export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, dne 12. 3. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št.  1 (A, B, C, D, E) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodajalec
se ne obvezuje skleniti pogodbe s ponudni-
kom, ki ponudi najvišjo kupnino. Prodaja-
lec bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika
upošteval ponujeno ceno, način plačila, ve-
likost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno - kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik - kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import, d.d., Maribor

Št. 353-3/97 Ob-611
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

upravljanje obmorskega mestnega
kopališča v Kopru

1. Predmet koncesije je v skladu z dolo-
čilom prvega odstavka 1. člena odloka o
koncesiji za upravljanje obmorskega mest-
nega kopališča v Kopru (v nadaljnjem bese-
dilu: odlok o koncesiji), upravljanje javne-
ga objekta – obmorskega mestnega kopališ-
ča v Kopru.

Obmorsko mestno kopališče v Kopru ob-
sega zemljišče, akvatorij (vodno površino),
objekte, infrastrukturo in vegetacijo na zem-
ljišču kopališča ter inventar. Natančen sez-
nam sestavin kopališča in posebej opredeli-
tev javnega dobra, ki se predaja v upravlja-
nje koncesionarju, vsebuje razpisna doku-
mentacija.

Koncesija obsega upravljanje, vzdrževa-
nje in posodabljanje objektov na kopališču,
investicijske posege za izboljšanje ponudbe
kopališča, organizacijo dejavnosti, ki upo-
rabnikom kopališča zagotavlja varno in ne-
moteno rekreacijo v skladu z namembnost-
jo kopališča in predpisi, izvajanje ali zago-
tavljanje in organizacijo gostinske in drugih
dejavnosti na kopališču v dopolnitev rekrea-
cijske ponudbe.

2. Koncesionar, ki bo dejavnost uprav-
ljal je lahko fizična ali pravna oseba, ki z
elaboratom o opravljanju službe dokaže, da
je v skladu s predpisi, usposobljena za pri-
dobitev odločbe o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev po šestem odstavku 4.
člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93), za opravljanje naslednjih de-
javnosti:

a) 0/92.72 – druge dejavnosti za sprosti-
tev d.n. (v smislu določb zakona o varnosti
v urejenih kopališčih);

b) H/55.302 – dejavnost okrepčevalnic;
oziroma, da je v primeru dejavnosti pod

točko b), za pridobitev odločbe o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti, us-
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posobljen koncesionarjev pogodbeni part-
ner, ki bo to dejavnost opravljal v svojem
imenu in na svoj račun.

3. Koncesijsko razmerje se sklene za čas
do 31. 12. 2001.

4. Rok za prijavo na razpis je 15. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS. Prijavo s
prilogami – v zapečateni ovojnici z oznako
Razpis za koncesijo “kopališče” – Ne odpi-
rati! in z vidno označeno identifikacijo po-
nudnika, se pošlje po pošti s povratnico ali
preda osebno na naslov: Mestna občina Ko-
per, Urad za gospodarske javne službe in
promet, Verdijeva 10, 6000 Koper.

5. Prijavi morajo biti priložene:
5.1. kopije dokumentov, s katerimi se do-

kazuje izpolnjevanje z zakonom določenih
pogojev za izdajo odločbe po šestem od-
stavku 4. člena zakona o gospodarskih druž-
bah. Pravne osebe, ki niso ustrezno registri-
rane, lahko izjemoma, poleg dokumentov o
veljavni registraciji, predložijo tudi dokaz,
da so pred vložitvijo ponudbe podale ur-
gentni predlog za doregistracijo dejavnosti
iz 2. točke tega razpisa.

5.2. organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:

5.2.1. ureditev kopališča (po predpisih –
v opisni in grafični obliki) in program izva-
janja drugih, dopolnilnih dejavnosti;

5.2.2. organizacijo službe z opredelitvi-
jo potrebnih kadrov po strokah in stopnjah
izobrazbe in načinom pridobivanja kadrov;

5.2.3. predlog kopališkega reda;
5.2.4. način vodenja računovodstva;
5.3. finančni elaborat, ki naj na podlagi

razpisne dokumentacije in lastne ponudni-
kove ocene obsega in strukture delovanja
javne službe vsebuje:

5.3.1. program minimalnega investicij-
skega vzdrževanja;

5.3.2. projekt posodabljanja in dopolnje-
vanja kopališke infrastrukture, s finančno
kalkulacijo in viri financiranja;

5.3.3. projekcijo stroškov rednega delo-
vanja službe;

5.3.4. projekcijo rezultatov poslovanja
po prvih dveh letih veljavnosti koncesijske
pogodbe;

5.3.5. posebne ugodnosti za prebivalce
Mestne občine Koper, v primeru nakupa se-
zonskih abonmajev;

5.3.6. znesek morebitne odškodnine,
skladno z 20. členom odloka o koncesiji;

5.4. pogodba ali predpogodba z zavaro-
valnico o zavarovanju pred odgovornostjo
koncesionarja, za škodo ki nastane ljudem
in na predmetih na kopališču, z najnižjo
višino zavarovalne vsote 5.000 SIT letno.

5.5. dokaz o vplačani varščini (submisij-
ski kavciji) v znesku 1,000.000 SIT na žiro
račun Mestne občine Koper, številka
51400-630-90004, z oznako “varščina – raz-
pis – kopališče”.

Ponudniku, ki v razpisu ne uspe, se varš-
čina vrne v treh dneh po dokončnosti odloč-
be o izbiri koncesionarja, v nominalnem
znesku; izbranemu koncesionarju se varšči-
na vrne, če sklene koncesijsko pogodbo.

5.6. izjave ponudnika:

5.6.1. o sprejemanju zahteve o minimal-
nem obsegu vlaganj, vzdrževalnih in drugih
nujnih del, skladno z razpisno dokumenta-
cijo in da bo o vseh izvedenih delih obveš-
čal koncedenta,

5.6.2. o sprejemanju razpisnih pogojev
in o obveščenosti in sprejemanju pogojev in
drugih obveznosti iz odloka o koncesiji;

5.6.3. o sprejemanju izhodiščnih tarif in
mehanizma njihovega prilagajanja;

5.6.4. o tem, da v skladu z lastnim teh-
ničnim elaboratom razpolaga z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikaci-
jami, usposobljenostjo in izkušnjami, od ka-
terih ima vsaj eden najmanj V. stopnjo stro-
kovne izobrazbe in veljaven izpit za reše-
valca iz vode;

5.6.5. o izpolnjevanju pogojev iz 4. ali 5.
člena pravilnika o minimalni stopnji izo-
brazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski
dejavnosti, oziroma da te pogoje izpolnjuje
koncesionarjev pogodbeni partner;

5.6.6. o zagotovitvi kontrole higienske
kvalitete kopalnih vod, po pooblaščeni or-
ganizaciji, v skladu z določbami pravilnika
o higienskih zahtevah za kopalne vode;

5.6.7. o prevzemu obveze po zaposlitvi
delavca v skladu z 38. členom odloka o
koncesiji;

5.6.8. da bo pričel z opravljanjem de-
javnosti v polnem obsegu petnajsti dan po
podpisu koncesijske pogodbe, najkasneje pa
1. junija 1997, ne glede na podpis pogodbe;

5.7. osnutek pogodbe z morebitnim po-
slovnim partnerjem za opravljanje gostin-
ske dejavnosti in morebitni osnutki pogodb
za opravljanje drugih dopolnilnih dejavno-
sti na kopališču, z obojestransko podpisano
izjavo, da bosta podpisnika osnutek pogod-
be usklajevala in dopolnjevala po zahtevah
koncedenta.

6. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo in podrobne informacije o konce-
siji pri Uradu za gospodarske javne službe
in promet po predhodni telefonski najavi
(Aleksij Mužina, tel. 066/446-245).

7. Razpisna dokumentacija obsega: inte-
gralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
natančen seznam sestavin kopališča in pos-
bej opredelitev javnega dobra, ki se predaja
v upravljanje koncesionarju, minimalni ob-
seg vlaganj, vzdrževalnih in drugih nujnih
del, izhodiščne tarife in merila za podrob-
nejše opredeljevanje posameznih tarifnih
postavk, obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, ki bremeni koncesio-
narja, okvirne pogoje iz točke 5.6.6., kopijo
odloka o koncesiji, kopijo zakona o varnosti
v urejenih kopališčih, kopijo pravilnika o
varnosti v urejenih kopališčih, kopijo pra-
vilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti,
kopija pravilnika o higienskih zahtevah za
kopalne vode, kopijo odloka o redu, čistoči
in varnosti v kopališčih v Občini Koper in
podatke o delavcu, določenem v točki 5.6.7.

Za pridobitev razpisne dokumentacije je
potrebno predhodno plačati materialne
stroške v višini 5.000 SIT, na žiro račun
Mestne občine Koper, št. 51400-630-90004,
z oznako “razpisna dokumentacija”.

8. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, da-
tumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi inte-
resenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumet-
nacijo, pisno obveščeni najkasneje 5 dni
prej.

9. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo iz-
branega koncesionarja, sicer se koncesija
odvzame.

Mestna občina Koper

Ob-616
Likvidator družbe Galvo inženiring, pod-

jetje za inženiring, consulting, proizvodnjo,
zastopanje in trgovino, d.o.o., – v likvidaci-
ji, Pot na polje 28, Tržič, objavlja poziv
upnikom za prijavo terjatve.

Likvidator poziva vse upnike naj v roku
30 dni od dneva te objave v Uradnem listu
RS prijavijo svoje terjatve likvidatorju Perko
Marjanu, Pot na polje 28, Pristava.

Prijave je potrebno vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o
obstoju terjatve.

Skupščina družbe je sprejela sklep o za-
četku redne likvidacije dne 28. 5. 1994, Srg
2026/94.

Likvidator Perko Marjan

Ob-579
AMZS, d.o.o., Dunajska 128, Ljubljana,

preklicuje štampiljki okrogle oblike z na-
slednjo vsebino:

– Avto-moto zveza Slovenije, AMZ, CE,
– Avto-moto zveza Slovenije, AMZ,

MB.

Ob-578
Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Fi-

liala Koper, Ljubljanska cesta 3, preklicuje
naslednje listine:

– premoženja polica št. 2-008801,
– stanovanjska polica št. 2-004611,
– nezgodna polica št. 2-000539.

Ob-577
Haziri Mazlam S.P. – Okrepčevalnica

Soča, Gregorčičeva 8, Tolmin, preklicuje
dve izgubljeni listini:

1. Odločbo o obrtnem dovoljenju št.
063481/0948/01-65/1995 in

2. Reprezentativno obrtno dovoljenje,
serijska št. 063481.

Št. 27 Ob-584
Cikla Prom, d.o.o., Maribor, Gajštrova

14, preklicuje štampiljko z vsebino: mar-
keting, inženiring, montaža, Cikla –
Prom, d.o.o., Gajštova 14, Maribor – Tel.
062/412-907.
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Dek d.o.o., Sojerjeva 27, Ljubljana, pre-
klic delavne knjižice, izdana na ime Moli-
čaj Zufa, objavljeno v UL RS, št. 6/97.
p-9212

Dominić Branimir, Gerbičeva 37, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-0119/95. s-9177

Godec Peter, Piot na Fužine 43, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko z napisom PERO-
MO Godec in Pavc podjetje in poslovanje z
nepremičninami d.o.o. Ljubljana. s-9010

Kovač Milan, Mestni trg 8, Ljubljana,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
055689/1886/01-35/1996. s-9234

Mahkovec Andrej, Bevkova ulica 26, Li-
tija, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 23/0274/94, izdano 8.6.1994. s-9230

Matmar d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0377534.
s-9025

Porsche Maribor, Partizanska 26, Mari-
bor, preklicuje carinsko deklaracijo za vo-
zilo VW Passat 1,6, št. šasije
WVWZZZ3BZVE022080, št. motorja AHL
008645. p-9275

Raguž Dragan, Makucova ulica 37, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom
RAGUŽ d.o.o. Ljubljana. s-9292

Zlatič Dušan, Tbilisijska ulica 52, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom Zla-
tik d.o.o. 61000 Ljubljana. s-9116

Babič Branka, Gubčeva 16, Maribor, pri-
glasitveni list, št. 064/4075-95. m-248

Babnik Aleš, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, potni list št. AA 113111. p-9283

Bašić Ivo, Ulčica Mirka Pirca 1, Sežana,
potni list št. AA 628351. p-9249

Belak Brigita, Ljubija 50, Mozirje, potni
list št. AA 101060. p-9277

Belcijan Aleksander, Podgorje 115,
Kamnik, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 6/97. s-9130

Bezjak Matilda, Spuhlja 115, Ptuj, potni
list št. BA 461595. p-9278

Blažič Dušan, Trg Rivoli 6, Kranj, potni
list št. AA 797501. p-9307

Boc Bernot Simona, Čargova 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 173264. s-9114

Bolhar Marjan, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, potni list št. BA 465406. s-9134

Borin Štefan, Japljeva 1, Mengeš, potni
list št. BA 365595. p-9122

Bratušek Jožef, Pod klancem 23, Lim-
buš, obrtno dovolenje, št. 047450. m-161

Bračič Igor, Ul borcev za severno mejo
29, Maribor, priglasitveni list, št. 064-2436/
94. m-144

Brest Janez, Dobelska cesta 9, Beltinci,
potni list št. AA 466701. p-9237

Carl Marko, N. Pirnata 18, Idrija, potni
list št. BA 250930. p-9276

Časar Dušan, Markovci 53, Markovci,
potni list št. AA 665031. p-9304

Čelofiga Andrej, Križni vrh 35, Laporje,
priglasitveni list, št. 064-0593/94. m-213

Čučko Antonio, Zrkovci, Rožna ul. 3,
Maribor, potni list št. AA 547549. p-9215

Dragič Robert, Borova vas 4, Maribor,
potni list št. BA 485927. p-9255

Dreo Drago-Karlo, Titova cesta 16, Slo-
venska Bistrica, potni list št. AA 633213.
p-9201

Dular Matej, Brankova ulica 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 170707. s-9014

Faris Petra, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
potni list št. BA 334554, izdala UE Ljublja-
na, 3. 6. 1994. s-9159

Fik Kristina, Gradnikova cesta 93, Ra-
dovljica, potni list št. AA 187050. p-9240

Fujs Marko, Krožna pot 36, Razvanje,
Maribor, potni list št. AA 649976. p-9264

Fujs Miha, Krožna pot 36, Razvanje, Ma-
ribor, potni list št. AA 649975. p-9261

Fujs Milan, Krožna pot 36, Razvanje,
Maribor, potni list št. AA 546562. p-9262

Fujs Zdenka, Krožna pot 36, Razvanje,
Maribor, potni list št. AA 649974. p-9260

Gajser Bogomir, Pečke 36, Makole, pri-
glasitveni list, št. 50-0552/94. m-84

Geršak Maksimiljan, Rošnja 18/b, Star-
še, obrtno dovolenje, št. 047532/2270/
00-74/1995 z dne 6.3.1995. m-79

Gogovski Marjan, Za progo 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 528541. s-9041

Gojak Zdenka, Ulica svobode 18, Izola,
potni list št. AA 514224. p-9266

Gojković Savo, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, potni list št. AA 595268. s-9167

Gubenšek Janez, Dominkuševa 16, Ma-
ribor, potni list št. BA 171127. p-9294

Hari Aleksander, Križevci 44, Križevci
pri Ljutomeru, potni list št. AA 195240.
p-9238

Horvat Alojz, Vosek 17/a, Pernica, pri-
glasitveni list, št. 064-3982/95. m-143

Hočevar Venčeslav, Loka 109, Loka pri
Zidanem mostu, potni list št. BA 36908.
p-9270

Japelj Romana, Mokrice 5, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 432802. s-9171

Jerković Đokica, Drapšinova 7, Celje,
potni list št. BA 205598. g-9319

Jerman Milena, Cesta oktobrske revolu-
cije 10, Izola, maloobmejno prepustnico, št.
1403-7324. p-9186

Jerman Tina, Cesta na Markovec 47, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 25190.
p-9184

Kadriju Bekim, Nove Fužine 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 980874. s-9186

Kastelic Ivan, Mucherjeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 313708. s-9090

Kavalič Leon, Gračišča 39, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. VS 34655.
p-9267

Knafelc Željko, Jakob pri Šentjurju 22,
Šentjur, potni list št. BA 510738. p-9272

Kolarec Selene, Ulica Alojza Valenčiča
2, Izola, potni list št. BA 226449. p-9259

Kosem Janez, Beričevo 57, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. AA 767257. s-9123

Kosem Marija, Beričevo 57, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 767256. s-9124

Kosem Tadeja, Beričevo 57, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 43459. s-9125

Kržalič Edina, Rožičeva 9, Ljubljana,
potni list št. BA 43850. s-9232

Križančič Dušan, Štantetova 4, Maribor,
potni list št. AA 108437. p-9191

Križančič Ivan, Štantetova 4, Maribor,
potni list št. AA 108438. p-9193

Križančič Marjana, Teslova 2, Maribor,
potni list št. AA 108439. p-9192

Kumer Gregor, Ob žici 7, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 521271. s-9024

Leskovar Zvonko, Videž 40, Slovenska
Bistrica, obrtno dovolenje, št. 7/4 313-171/
93 MŠER 5278166 ERO 1305. m-192

Ljubišič Dragoljub, Podgornikova 3,
Ljubljana, potni list št. AA 527743. s-9291

Lukman dr. Benjamin, Reboljeva ulica
1, Ljubljana, potni list - diplomatske, št. AD
001181. s-9032

Malavašič Danilo, Cesta talcev 8b, Jese-
nice, potni list št. BA 534849, izdala UE
Jesenice 26. 1. 1996. s-9139

Mamula Marko, Pavšičeva 6, Ljubljana,
potni list št. BA 520043. s-9302

Marinič Mirjana, Titova cesta 110, Se-
novo, potni list št. BA 488958. p-9219

Markuš Robert, Majeričeva 10, Maribor,
potni list št. BA 486152. s-9299

Martinčič Srečko, Prekmurska 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 22359. p-9213

Matovina Patricija, Ktlje 1/c, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 126377. g-9034

Matoz Franci, Kraška cesta 69, Divača,
potni list št. BA 382631. p-9284

Matoz Vlasta, Kraška cesta 69, Divača,
potni list št. BA 539123. p-9285

Matoz Vlasta, Kraška cesta 69, Divača,
maloobmejno prepustnico, št. AI 027003.
p-9286

Mencin Čeplak Marjeta, Belo 19, Med-
vode, potni list št. AA 430886. s-9070

Mikložič Gregor, Jankoviči 12, Črno-
melj, potni list št. BA 263400. p-9217

Murn Bojan, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, potni list št. AA 673669. s-9252

Nared Zdenka, Slugovo 3, Cerknica, pot-
ni list št. BA 86918. p-9235

Nedižavec Pavla, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, potni list št. BA 448037. s-9280

Omerzu Danijel, Cesta na grad 25, Sev-
nica, potni list št. BA 52464. p-9196

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Ostrovška Slavka, Na livado 8, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 295710. s-9256

Ostrovška Zdenko, Na livado 8, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 295716. s-9255

Ozanič Darko, Meža 156 A, Dravograd,
potni list št. BA 531133. p-9271

Ozvaldič Jože, Kettejeva 25, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-3252//95. m-146

Per Stanislav, Spodnji Petelinjek 4, Dom-
žale, potni list št. BA 128164. s-9012

Peruzin Bojana, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, maloobmejno prepustnico, št.AI
29305. g-9320

Peruzin Bojana, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, potni list št. AA 32710. p-9309

Peruzin Julijan, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29304. g-9322

Peruzin Julijan, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, potni list št. AA 32711. p-9310

Peruzin Marko, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, potni list št. BA 574013. g-9323

Peruzin Mitja, Ulica Zvonimira Miloša
10, Izola, potni list št. BA 404842. g-9324

Peršolja Ingrid, Vrtojbenska 19, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št.AI
42924. p-9187

Pečar Mateja, Ulica bratov Kraljič 8,
Ljubljana, potni list št. BA 187052. s-9078

Ploj Lidija, Pečetova 8, Maribor, potni
list št. AA 188597. p-9257

Polenšak Davorin, Kozjak nad Pesnico
17 g, Pesnica, potni list št. BA 56419. m-226

Povalej Drago, Zlateče pri Šentjurju 18,
Šentjur, potni list št. AA 667136. p-9220

Pregelj Ivan, Col 74, Col, potni list št.
AA 910423. g-9107

Prusnik Franc, Tadobrova, Sneberska
150, Ljubljana, potni list št. BA 313842.
s-9113

Pučnik Janez, Kardeljeva 69, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-2902/94. m-124

Roblek Darja, Kuratova ulica 4, Kranj,
potni list št. AA 920157. s-9276

Rojko Zdravko, Vrbanska cesta 16/b,
Maribor, potni list št. AA 612579. p-9303

Rubin Mirko, Cesta v Rogozo 9, Mi-
klavž na Dravskem pol, potni list št. BA
181018. p-9290

Seražin Drago, Ulica Antona Bonete 1,
Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI
077714. p-9248

Silko d.o.o., Razlagova 22, Maribor,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
SILKO d.o.o. Trgovsko in storitveno pod-
jetje, 62000 Maribor Razlagova 22 Sloveni-
ja. m-109

Simkić Aleška, Tomšičeva 32, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. AA 431767.
p-9218

Skomina Alma, Prvačina 138, Nova Go-
rica, potni list št. AA 153491. p-9289

Skončnik Tomo, Ulica proletarskih bri-
gad 20, Izola, potni list št. BA 230872.
p-9269

Slanič Franc, Pajkova 27, Maribor, pri-
glasitveni list, št. 064-2702/94. m-245

Sodnik Ivan, Gasilska ulica 14, Šenčur,
potni list št. AA 140936. p-9221

Strelec Braim Sanja, Sončna pot 39, Por-
torož, maloobmejno prepustnico, št.AI 4665.
p-9214

Suša Tanja, Koroška 32, Ruše, priglasi-
tveni list, št. 068/0383/94. m-188

Šantl Nadja, Bele vode 1, Šoštanj, potni
list št. BA 162827. p-9222

Šegovič Krunoslav, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 315082. s-9278

Šijanec Romana, Jamna 11 e, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 260851. p-9293

Škuranj Štefan, Koreno 7, Domžale, pot-
ni list št. BA 213499. s-9126

Špende Karlo, Valvazorjev trg 19, Litija,
potni list št. BA 129436. s-9297

Šumandl Sonja, Plintovec 21 a, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 562686. m-149

Šuštarič Jelka, Koštialova 23, Novo me-
sto, potni list št. AA 402637. p-9236

Švab Vladko, Križevec 49, Stranice, pot-
ni list št. AA260646. p-9216

Tavčar Franc, Puhova 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 302981. s-9233

Torkar Mira, Bevkova ulica 28, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 026420.
p-9291

Turk Janez, Grilcev grič 8, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 947315. s-9108

Udir Romeo, Gogalova 10, Kranj, potni
list št. BA 025105. p-9279

Veble Barbara, Ul. heroja Šlandra 27,
Maribor, priglasitveni list, št. 064-0615/94.
m-123

Velnar Anton, Hum pri Ormožu 30, Or-
mož, potni list št. AA 100010. g-9318

Vester Damjan, Zagoriška 12, Bled, pot-
ni list št. AA 147153. p-9287

Videc Stanislav, Petrovče 131, Petrovče,
potni list št. BA 097319. p-9245

Videc Terezija, Petrovče 131, Petrovče,
potni list št. BA 097318. p-9246

Vokshaj Sadik, Cesta dveh cesarjev 106
A, Ljubljana, potni list št. AA 452097.
s-9017

Zadravec Zvonko, Smrečna ulica 2, Ce-
lje, potni list št. AA 410572. p-9305

Zaplotnik Damijan, Deteljica 7, Tržič,
potni list št. AA 890598. p-9268

Zavernik Alojz, Cesta 4. julija 8, Spod-
nji Duplek, potni list št. AA 658112. p-9188

Zelenik Jožef, Gradiška 20, Pesnica, pot-
ni list št. AA 139835. m-242

Zelenić Branko, Trg Dušana Kvedra 1,
Maribor, potni list št. BA 437278. p-9288

Žižek Miran, Rinčetova graba 21, Ljuto-
mer, potni list št. AA 417229. p-9247

Druge listine

Agapito Denis, Sergeja Mašere 1, Ko-
per, spričevalo 1. letnika Škofijske gimna-
zije v Vipavi. g-9049

Alagič Kemal, Čelič, diplomo Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,iz-
dana leta 1979. s-9136

Alerić Ivan, Štantetova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 50052. m-78

Ambrož Danilo, Stojnci 148, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 22509,iz-
dala UE Ptuj. g-9262

Antolinc Janez, Ciril Metodova 4, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gostinske šole
Ljubljani, letnik 1965. m-184

Antonin Anton, Krašnja 66, Lukovica,
zaključno spričevalo Šole za poklicne voz-
nike na Ježici, izdano leta 1988. s-9133

Apostolova Mojca, Bevško 55, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6646,
izdala UE Trbovlje. s-9142

Arhar Marinka, Kašeljska cesta 150,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646491, št. reg. 58378. s-9028

Arnuš Jože, Vičanci 10, Velika Nedelja,
spričevalo. p-9242

Atalnty Mark Tim, Škrabčeva ulica 25
D, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Moste, izdano leta 1984, na ime Vr-
banc Matjaž. s-9202

Aščić Radomir, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Hinko
Smrekar. s-9135

Babič Irena, Babiči 42/A, Marezige, ma-
turitetno spričevalo Pedagoško družboslov-
ne smeri-gimnazija, letnik 1993. g-9218

Babič Irena, Babiči 42/A, Marezige, spri-
čevalo 1. letnika družboslovno jezikovne
smeri Koper. g-9219

Badić Jasmin, Kriva pot 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 197134, S
765207, izdala UE Ljubljana. s-9143

Badovinac Zdenka, Gregorčičeva ulica
19, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1034147. s-9008

Bajrić Merima, Levstikov trg 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-9257

Bajuk Dejan, Posavskega ulica 28, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-9254

Bandur Ivanka, Rošnja 45, Starše, de-
lovno knjižico. m-231

Baniček Stjepan, Parecag 12 A, Sečov-
lje, potrdilo o opravljenem zaključnem izpi-
tu, na ime Sedlanič Zlatko. g-9045

Baniček Stjepan, Parecag 12 a, Sečovlje,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole,izdano
na ime Sedlanič Zlatko. g-9046

Barbo Jože, Trebelno 45, Trebelno, listi-
no. g-9058

Baznik Lucija, Viška 49c/III, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11297.
g-9094
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Bašič Aleksander, Murska Sobota, spri-
čevalo. p-9297

Bedenik Rolando, A. Kaple 7 B, Hrast-
nik, zavarovalno polico, št. 0273705. g-9087

Bela Danilo, Spuhlja 92, Ptuj, zaključno
spričevalo Šolskega centra TAM, letnik
1982. m-171

Belak Jana, Šarhova 38, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 77848.
m-150

Bende Miran, Gosposvetska 51, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
72515. m-186

Benec Matevž, Andričeva ulica 11, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje vzgo-
jiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1995. s-9242

Bergant Robert, Murnova 20, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17258.
s-9164

Bezjak Jože, Žikarce 69, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
82847. m-166

Beznik Alenka, Zasip, Pod hribom 8,
Bled, maturitetno spričevalo, izdano leta
1965, na ime Pogačar Alenka. g-9054

Bizjak Lidija, Mariborska cesta 9, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
98966. m-142

Bizjak Nina, Bevkova ulica 2, Ajdovšči-
na, indeks Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo v Ljubljani. s-9203

Blažun Stanislav, Martinčeva ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0239, iz-
dala Zavarovalnica Marcator - življensko
zavarovanje. s-9115

Blas Iztok, Naselje heroja Maroka 15,
Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Krško. g-9102

Blatnik Andreja, Dobindol 8, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34438,
izdala UE Novo mesto. g-9155

Blatnik Jože, Grmovlje 37, Škocjan, iz-
kaz o uspehu OŠ. g-9225

Božanr Jana, Puštal 17, Škofja Loka, za-
ključno spričevalo Poklicne frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. s-9193

Bobič Dušan, Ul. Tuga Vidmarja 10,
Kranj, zavarovalno polico, št. 409124.
p-9233

Borin Štefan, Japljeva 1, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 17323.
p-9123

Borko Jernej, Lukovica, Pod gradom 13,
Brezovica, indeks Filozofske fakultete,št.
18950649. s-9015

Borkovič Dragiša, Mlakarjeva 20, Kranj,
delovno knjižico. g-9175

Breznik Vojko, Sp. Gasteraj 64, Jurov-
ski dol, spričevalo 2. letnika SKSMŠ Mari-
bor, šolsko leto 1985/86. m-221

Budak Silvano, Sečovlje 11, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1809, izdala UE Piran. g-9095

Burkelc Bojan, Košaški dol 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103041.
m-189

Butinar Barbara, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdana leta 1994. s-9326

Buzečan Janja, Plavje 95, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 39577, izdala
UE Koper. p-9308

Bučan Nataša, Stanežiče 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14164,
št. reg. 128332. s-9264

Cener Saša, Srgaši 43, Šmarje, zavaro-
valno polico, št. 0396522. g-9161

Cerar Tomaž, Dole 26, Moravče, spriče-
valo. g-9059

Ciglarič Irena, Za kalvarijo 27, Maribor,
zaključno spričevalo 3. in 4. letnika II gim-
nazije v Mariboru. m-225

Cizej Roman, Šentrupert 12, Gomilsko,
zaključno spričevalo, št. 4278 Poklicne av-
tomehanske šole Boris Kidrič Celje, izdano
leta 1973. p-9209

Cizej Roman, Šentrupert 12, Gomilsko,
zaključno spričevalo Poklicne šoferske šo-
le, izdano leta 1973. p-9210

Cvetko Dušan, Ukrajinska 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 49307.
m-243

Čakš Roman, Japljeva 12, Celje, zavaro-
valno polico, št. 449913. p-9203

Čare Manca, Borštnikova 71, Maribor,
zavarovalno polico, št. 647 in 648. m-172

Čehič Fekret, Paradiž 5, Tržič, spričeva-
lo za voznike motornih vozil, št. III/1819,
izdano leta 1976. g-9179

Černe Andrej, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 75877, S 264478, izdala UE Ljubljana.
s-9145

Čerpnjak Suzana, Ulica Angelce Ocep-
kove 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Karel Destovnik Kajuh. s-9146

Čorogič Ermina, Trg svobode 23, Tržič,
delovno knjižico. g-9173

Damijan Marija, Morje 14, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 71. m-241

Debeljak Josip, Čiginj 57 E, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-9258

Debeljak Nadja, Liminjanska 89, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0396731. g-9261

Doberdrug Silvo, Prečna 50, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20074, izdala UE Novo mesto. g-9105

Dokuzova Stanka, Polje cesta VI 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888215, št. reg. 138383. s-9019

Dolžan Matjaž, Vrhovčeva cesta 5, Log
pri Brezovici, spričevalo 7. razreda Log
Dragomer, izdano leta 1994. s-9241

Dolenc Brigita, Žibrše 29, Logatec, spri-
čevalo III., IV. letnika Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo v Ljubljani, izdana leta
1994,1995. s-9292

Dolenc Sašo, Slovenska cesta 15, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Bežigrad, št. 689/40, izdano leta
1992. s-9063

Dolinar Andrej, Griže 358, Griže, voz-
niško dovoljenje. p-9197

Domenig Severin, Kersnikova 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94549. m-154

Dragan Martin, Gor. Jesenice 32, Šen-
trupert, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH, št. 2393. s-9137

Dragišič Branko, Ulica Slavka Gruma
54, Novo mesto, spričevalo za voznike mo-
tornih vozil v Novem mestu, šolsko leto
1975/76. g-9170

Drenik Igor, Rogovila 27, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 29872,
izdala UE Novo mesto. g-9303

Drol Ana, Javorje 4, Črna, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 10806. g-9151

Druškovič Ivan, Račja vas 18, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 5496.
p-9301

Dugonik Stanko, Črešnjevec ob Dravi
30, Selnica ob Dravi, vozniško dovolje-
nje,kat. ABFGH, št. 6326. m-250

Durakovič A., Groharjeva 2, Kamnik,
spričevalo. g-9062

Ermut Zlatka, Vinarje 75, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Mariboru, šolsko leto 1988/89.
m-140

Fabjan Matej, Sadraže 7, Šentjernej,
spričevalo g-9271

Fik Kristina, Gradnikova 93, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, št. 6946. p-9241

Fičor Višnja, Janežičeva 25, Ljubljana,
dijaško izkaznico. s-9178

Fluher Erika, Malna 11, Jurovski dol,
spričevalo 4. letnika Upravno administra-
tivne šole v Mariboru, letnik 1984. m-205

Fonda Urška, Bidovčeva 13 A, Koper,
spričevalo Srednje ekonomske srednje šole
Koper. g-9152

Frajdl Stanislav, Otiški vrh 113 A, Šent-
janž, diplomo Industrijske šole Ravne na
Koroškem, izdana leta 1972. g-9286

Fric Marjan, Šišenska cesta 63, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-9238

Fugger Anja, Ulica Pohorskega bataljo-
na 211, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1065494, št. reg. 210251. s-9307

Funtek Fanika, Podvolovljek 5, Luče, za-
ključno spričevalo OŠ Blaža Arniča Luče,
letnik 1995. p-9250

Furlan Anita, Globočnikova ulica 2, Po-
stojna, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Vzgojiteljske šole v Idriji, šolsko
leto 1981/82, na ime Filipčič Anita. s-9296

Furza Regina Kazimira, Industrijska 20,
Maribor, zaključno spričevalo Gostinskega
centra Ljubljana, letnik 1979. m-72

Gabrijel Mateja, Šorlijeva 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027349, izdala UE Kranj. g-9268
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Gabrijelčič Mira, Povšetova 48, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste. g-9216

Gavez Nataša, Simona Jenka 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24149. s-9121

Gavez Valerija, Korenjak 11, Zavrč, spri-
čevalo OŠ Cirkulane, šolsko leto 1993/94.
m-246

Gazvoda Jože, Ulica Tuga vidmarja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271711, št. reg. 6748, izdala UE Kranj.
s-9182

Gert Boštjan, Metava 30, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 100023. m-138

Gliha Slavko, Ulica v Kokovšek 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. S 135164, št. reg. 24013. s-9013

Glinšek Rok, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani. s-9247

Glogovšek Ivan, Streliška ulica 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645905, št. reg. 34974. s-9244

Gojak Zdenka, Ulica svobode 18, Izola,
vozniško dovoljenje. g-9072

Golob Darko, Javornik 45, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 16272, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-9092

Golob Marjan, Gradišče v Pijavo Gorico
145, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 611877, št. reg. 114695. s-9005

Golob Miloš, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo.
s-9197

Gorjanc Miha, Javornik 7, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.14400. g-9228

Govedič Dušanka, Fram 190, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 74604.
m-209

Grabnar Tina, Kremen 42, Krško, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 40582. s-9214

Gregorinčič Ferdo, Bezena 64, Ruše, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Mariboru, letnik 1972. m-212

Gregurec Jože, Zavrč 8 b, Zavrč, zaključ-
no spričevalo Avtomehanske šole v Mari-
boru, letnik 1967. m-167

Grgič Vlado, Vojkovo nabrežje 16, Ko-
per, diplomo. g-9284

Gril Janez, Kantetova ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.S
264689, reg. št. 37426. s-9040

Grintal Ivan, Križ 22, Komenda, spriče-
valo 8. razreda OŠ Komenda Moste, izdano
leta 1991. s-9185

Gričar Janez, Savinjska c. 5, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10269, iz-
dala UE Trbovlje. g-9148

Gričnik Branislav, Vodovodna ulica 18,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5856. m-73

Gričnik Helga, Kosminova 5, Maribor,
diplomo Srednje komercialne šole, št. 2042,
šolsko leto 1984/85. m-185

Gruden Aleksandra, Goriška 17/c, Mari-
bor, diplomo. m-129

Gungl Sabina, Levstikova 9, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicno kovinarske
šole v Mariboru, letnik 1983. m-165

Guntner Jože, Titova 39, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15700. g-9223

Gutman Zlatko, Borovnikova 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88454. m-152

Hace Stanko, Kravjek 7, Loče, spričeva-
lo 2. in 3. letnika. g-9044

Hafner Damjana, Rupa 34, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001087210, št. reg. 42-840, izdala UE Kranj.
s-9294

Hari Aleksander, Križevci 44, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št.3894.
p-9239

Hartman Cvetka, Kurirska pot 43, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 586.
m-179

Hauc Ivan, Selnica ob Muri 74/b, Cer-
šak, delovno knjižico. m-211

Hausmeister Janko, Jurančičeva 30, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Avto-
mehanske šole. m-251

Havić Alen, Golnik 46, Golnik, dijaško
mesečno vozovnico, št. 478729. g-9208

Hlupič Anton, Ob studenčnici 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2904,
izdala UE Ptuj. g-9047

Homec Ines, Razgled 3 a, Piran, vozniš-
ko dovoljenje, št. 209. g-9212

Hočevar Brigita, Na Brezno 18, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S44022, št. reg. 181252. s-9067

Hrabljan Dušan, Hrušica 71 d, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 0374581. g-9055

Hribar Sebastjan, Tavčarjeva 16, Jeseni-
ce, spričevalo 3. in 4. letnika Srednjetekstil-
ne in obutvene šole v Kranju, šolsko leto
1994/95 in 95/96. g-9283

Hrovat Tatjana, Neubergerjeva 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27830,
izdal LPP. s-9020

Hude Aleš, Dušanova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 96295.
m-131

Huravik Ana, Pod Pohorjem 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109806. m-235

Iliap Klaudija, Sagadinova 6, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, šolsko leto
1994/95. g-9074 3

Ilić Magda, Zvezda 2, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-9042

Irman Oskar, Brdinje 99, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.15807, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-9098

Ivankovič Marijan, Rozmanova ul. 61,
Piran, listino. g-9314

Ivanovič Špela, Pot na Vir 14, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14192. s-9131

Ivanovska Elizabeta, Prade, Cesta X, št.
5, Koper, zavarovalno polico, št. 0393876.
g-9229

Jankovič Valentina, Cesta zmage 92,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor. m-82

Javornik Janez, Ciglence 7/a, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo EGŠC Mari-
bor, letnik 1964. m-111

Javornik Juri, Spodnje Grušovje 28, Slo-
venske Konjice, spričevalo 1. letnika Sred-
nje gradbene in tehnične šole v Mariboru,
letnik 1986. m-196

Jayasinghe Mila, Ul. Staneta Severja 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67903. m-141

Jačevič Fevžer Monika, Proseniško 74,
Šentjur, indeks Srednje tehniške šole Celje -
smer kemijski tehnik. p-9199

Jelenc Stanislava, Ševlje 12, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24220. s-9187

Jelenko Anton, Malahorna 40/a, Oplot-
nica, zaključno spričevalo OŠ Pohorski ba-
taljon, letnik 1959. m-236

Jelovšek Janez, Jakčeva ulica 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27384, izdala UE Novo mesto. g-9097

Jereb Brigita, Vojkova 3, Idrija, vozniš-
ko dovoljenje, št. 6725. p-9206

Jerman Janko, Heroja Staneta 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105550. m-262

Jerončič Bojan, Mlekarniška 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
68392. m-247

Jokič Romanca, Planinčeva 8, Celje,
spričevalo 3.4. letnika in diplomo Srednje
zdravstvene šole v Celju, izdano na ime
Hren Romanca. s-9270

Jovanović Igor, Cesta 3. julija 15, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. HG, št. 6379.
g-9301

Jovanovič Mitja, Kraigherjeva 11, Celje,
delovno knjižico. g-9204

Juhart Bojana, Borštnikova 100, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71931. m-120

Jurečič Mateja, Črneča vas, Kost. na Kr-
ki, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, šolsko leto 1993/94.
s-9260

Kac Zdenka, Cigonca 18, Slovenska Bi-
strica, delovno knjižico, št. 92. m-178

Kac Zvonko, Selovec 39, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje, št. 4719. p-9244

Kale Vladimira, B. Vošnjakov 30, Celje,
diplomo. p-9302

Kalšek Ivan, Žiče 8, Loče pri Poljčanah,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12170.
s-9325

Kapun Alojz, Pokoše 39/a, Slovenska Bi-
strica, spričevalo 1.2.3. letnika Poklicne ko-
vinarske šole v Mariboru. m-229

Karimani Skender, Drnovo 20 A, Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10894. p-9194
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Karun Evelina, Zg. Brnik 78, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807920, reg. št. 36854, izdala UE Kranj.
g-9162

Kastelic Gusti, Galjevica 73, Ljubljana,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1977. s-9129

Kastelic Suzana, Videm 64, Videm Do-
brepolje, dijaško mesečno vozovnico, št.
38035. s-9138

Kaube Peter, Zrkovska 166/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84738.
m-255

Kaučič Rudolf, Ul. Staneta Severja 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 41457. m-222

Kavka Robert, Rojska c. 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29520.
s-9093

Kavčič Irena, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765639, št. reg. 178670. s-9160

Kefer Mateja, Ulica ob polju 9, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8144.
p-9274

Kelenc Srečko, Mestni vrh 28, Ptuj, spri-
čevalo SERŠ Maribor, letnik 1981. m-197

Kerin Tatjana, Gržeča vas 14, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14131.
p-9265

Kirić Jožef, Pavlovci 10 a, Ormož, spri-
čevalo Poklicne šoferske šole v Mariboru,
letnik 1976. m-187

Kitek Florijan, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
31046. m-168

Klemenčič Sanja, Nemilje 12, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 270981, št. reg. 39047, izdala UE Kranj.
g-9031

Klun Metka, Vojkov drevored 2, Postoj-
na, spričevalo III., IV. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šo-
le v Piranu, izdano leta 1980, 1981 na ime
Štemberger Metka. s-9021

Knafelc Željko, Jakob 22, Šentjur, voz-
niško dovoljenje. p-9252

Knavs Damijan, Slivice 37, Cerknica,
spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šo-
le za miličnike, izdano leta 1991. s-9196

Kneževič Miran, Mlinska ulica 34, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90381. m-112

Kožar Karol, Žlebič 6, Ribnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3622. s-9275

Kocjan Rok, Veliki Gaber 85, Veliki Ga-
ber, dijaško mesečno vozovnico, št. 2231.
s-9192

Kocjančič Damjan, B. Magajne 10, Izo-
la, spričevalo o končani OŠ Marezige.
g-9281

Kogej Robert, Obirska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
410870, št. reg. 190707. s-9119

Kogovšek Tjaša, Cegelnica 35, Naklo,
vozovnico, št. 477361, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-9285

Kokošar Ernestina, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 731249. št. reg. 88712. s-9227

Kolarič Natalija, Rožna ulica 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84166. m-74

Kolenc Sabina, Bočna 19, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9249.
p-9228

Kompare Aljoša, Benčičeva ulica 9, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11735. s-9246

Kompas d.d., Mejni prehod Dolga vas,
Lendava, zavarovalno polico, št.
1039410,na ime Ivošević Nada. g-9309

Korelc Saša, Krožna 12, Koper, maturi-
tetno spričevalo. g-9288

Korošec Anica, Kvedrova 3, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17695.
g-9217

Korpiš Irena, Slovenja vas 38/b, Hajdi-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravs-
tvene šole v Ptuju. m-261

Koser Sašo, Poljane 29, Hoče, zavaro-
valno polico, št. 399660. m-157

Kostanjevec Milan, Mala vas 2 a, Gori-
šnica, spričevalo Avtomehanske šole v Ma-
riboru, letnik 1983. m-199

Kotnik Nada, Ul. Zofke Kukovič 55, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Gostinskega šol-
skega centra Maribor, šolsko leto 1974/75.
m-113

Kovač Anamarija, Trnovska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21377, S 266092, izdala UE Ljubljana.
s-9127

Kovačič Albin, Orlek 2 a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10392,izdala UE Sežana. s-9118

Košak Robert, Gasilska 48, Mengeš, de-
lovno knjižico. g-9071

Kočnin Andrej, Sp. Grušovje 18, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, št.
10444. p-9211

Krajnc Boštjan, Kočno 12, Zgornja Pol-
skava, delovno knjižico. p-9200

Krajnc Maja, Cesta na Žavcarja 7, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84439. m-204

Krajnc Marija, Vzhodna ulica 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
68821. m-116

Krajnc Nina, Celestrina 18, Maribor, in-
deks Strojne fakultete v Mariboru, št.
93396210. m-110

Krajnc Samo, Stantetova 19, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 30864. p-9256

Kralj Marjeta, Leše 85, Prevalje, zaključ-
no spričevalo Gostinske šole v Mariboru,
letnik 1968. m-125

Kramar Božidar, Šmartinska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014278, št. reg. 66280. s-9004

Kramer Miroslav, Rakovnik 19, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
0080798. s-9174

Kraner Marija, Kaniža 2, Šentilj, spriče-
valo 1. 3. letnika in zaključno spričevalo
Gostinske šole v Mariboru. m-83

Kračun Primož, Povšetova 71, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32253.
s-9300

Kremsar Nataša, Kokra 3, Zgornje Je-
zersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1146560, reg. št. 36165, izdala UE Kranj.
g-9043

Krieger Egon, Medvedova 4, Maribor,
diplomo, št. 799 Srednje kmetijske šole v
Mariboru, šolsko leto 1989/90. m-266

Kruleč Aleksander, Nušičeva 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 33867.
p-9300

Kukič Zoran, Koroška c. 79, Maribor,
spričevalo OŠ Prežihov Voranc, leta 1982.
m-139

Kunst Tatjana, Vodovodna ul. 37, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5422. m-201

Kunčič Zlatko, Gosposvetska 60, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75588. m-194

Kuret Robert, Zaloška 218 f, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1987. s-9075

Kuzman Jurij, Stražica 3, Frankolovo,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-9073

Lackovič Helena, Hotiza 87, Lendava,
spričevalo 8. razreda OŠ - Univerzum, št.de-
lovodnika 2939. p-9299

Lah Fertič Gašper, Bezenškova 27, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36476.
s-9117

Lavrič Jože, Mengeška 52, Trzin, zava-
rovalno polico, št. 443468. s-9263

Lavtar Igor, Zabukovje 6, Zgornja Be-
snica, vozovnico na relaciji Radovljica -
Kranj. g-9210

Lazarevič Rado, Partizanska 22, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9894, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-9100

Leber Renato, Gradiška 416, Pesnica, za-
ključno spričevalo IKŠ Maribor, letnik
1983. m-114

Lešnik Cvetko, Dvorjane 84, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.90608. m-230

Lešnik Marjana, Loški vrh 22, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9014. m-252

Lešnik Matjaž, Prešernova 31, Oplotni-
ca, zavarovalno polico, št. 0319799. m-257

Lešnik Vojko, Žikarce 5, Zgornja Kore-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEDFGH,
št. 58087. m-223

Lieber Franc, Adamičeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 92092, št. reg. 96722. s-9089

Lipužič Robert, Dunajska cesta 422 A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1985. s-9198

Ložak Vladimir, Kovaška 29, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2647.
p-9298
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Loboda Nataša, Študljanska 28, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30649.
s-9112

Lorber Franjo, Jurovski dol 8, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5625.
m-183

Lorenci Romana, Mariborska 8, Muta,
diplomo Srednje tekstilne šole Muta. p-9224

Lovrenčič Danijel, Vranji vrh 12, Sladki
vrh, diplomo SKS Tam Maribor, letnik
1987. m-238

Lovšin Miran, Veliko Mlačevo 22, Gro-
suplje, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdana leta 1984.
s-9191

Lukač Anita, Vanganel 9, Koper, zava-
rovalno polico, št. 0396432. g-9085

Luzar Sandra, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani. s-9305

Maher Marijanca, Mejna ul. 2/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
63973. m-237

Mahne Roman, Krška vas 29 B, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10525. s-9109

Majnik Uroš, Tabor 7, Domžale, zaključ-
no spričevalo Srednje lesne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1992. s-9239

Marinič Miran, Zg. Pristava 38, Ptujska
gora, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 170/
29, izdano leta 1984. g-9265

Marinko Robert, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 246126, št. reg. 145897. s-9231

Marinček Tomaž, Igriška 19, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23402.
s-9003

Marko Aleš, Šempeter 115, Šempeter v
Sav. dolini, indeks FS v Mariboru, št.
93380248. m-130

Marn Andrej, Pšenična polica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
51392, št. reg. 20496, izdala UE Kranj.
s-9308

Martinec Jože, Orehovlje 2, Kranj, iz-
kaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje, št. 318015. p-9234

Martinčič Stanko, Dobrova 57, Škocjan,
spričevalo OŠ. g-9200

Masten Igor, Dolge njive 5, Voličina,
spričevalo 3. letnika Elektrogospodarske šo-
le Maribor, letnik 1983. m-81

Mavrin Martina, Ptujska 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13620 -
duplikat. m-134

Mazej Franc, Pregljev trg 4, Ljubljana,
zaključno spričevalo Grafične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1961. s-9001

Mežnar Srečo, Goričica 24, Domžale,
spričevalo OŠ Šlandrove brigade Domžale.
g-9079

Mežnar Vilijem, Lenartova 8, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 129, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-9185

Meglič Jerica, Ranče 14, Fram, zaključ-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, letnik 1989. m-77

Menhard Izidor, Rakitovec 1 a, Slivnica/
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
9505. p-9227

Mercin Franc, Gorenje Dole 3, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20926,
izdala UE Novo mesto. g-9311

Mesec Dušan, Zaplana 24, Vrhnika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1996.
g-9313

Metelko Anica, Dol. Radolje 14 A, voz-
niško dovoljenje, št. 8050. p-9295

Meznarič Matilda, Robova 11, Celje, za-
varovalno polico, št. 8537273. g-9154

Mihurko Peter, Delavska ul. 18, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 98808.
m-216

Milinković Nataša, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16797. s-9195

Mlakar Alenka, Brilejeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484122, št. reg. 73875. s-9076

Mlakar Janez, Grajena 25, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 33676, izdala UE
Ptuj. g-9201

Mlakar Petra, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1002708, št. reg. 201155. s-9060

Mlakar Tatjana, Obradovičeva 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91123. m-148

Mlinarič Tomislav, Goriška cesta 43, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21480. p-9281

Mom Bojan, Uskoška 130, Miklavž na
Dravskem pol, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Lesarske šole, št. 305/82. m-208

Mori Anton, Zgornji Boč 10, Selnica ob
Dravi, spričevalo SKSMŠ Maribor, let-
nik1985. m-256

Mrak Marta Romana, Podpeč 27, Ljub-
ljana, diplomo in zaključno spričevalo Tr-
govske šole v Ljubljani. s-9030

Mrkur Peter, Cesta Tončke čeč 99, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9671. g-9205

Mužar Gragutin, Vojska 5, Pregrada, li-
stek za dvig ročne ure pri urarju Trglavčnik
Celje. m-210

Mudrinič Stevo, Sallaumines 4 b, Trbov-
lje, zavarovalno polico, št. 57165. g-9189

Muhič Cvetka, Samova 76, Miklavž na
Dravskem pol, zaključno spričevalo Trgov-
ske šole v Mariboru, letnik 1980. m-115

Munaremovič Jasminka, Tomšičeva 37,
Piran, diplomo, št. 26/88. g-9106

Murn Bojan, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890732, št. reg. 143186. s-9253

Musić Ševket, 25. maj, Goražde, zaključ-
nos pričevalo Šole za poklicne voznike v
Litiji, leta 1986. s-9006

Mušič Dušan, Valvasorjeva 73, Maribor,
zaključno spričevalo 7. razreda OŠ Janko
Padežnik v Mariboru, letnik 1981. m-153

Nadarević Elza, Steletova 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, na ime Berbič
Besim. p-9317

Nadarevič Senad, Kozlovičeva 2 a, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-9287

Naglič Nataša, Hotovlje 48, Poljane, vo-
zovnico, št. 468652, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-9180

Namestnik Mirko, Dolarjeva 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
261. p-9306

Narat Srečko, Trnovec 21, Lovrenc, za-
varovalno polico, št. AO 0456601. m-169

Navodnik Mateja, Nad čreto 25, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105749. m-191

Navotnik Viktor, Dolič 119, Kuzma, in-
deks Fakultete za šport. p-9190

Nedić Dušica, Ljubljanska cesta 4, Ra-
kek, delovno knjižico. s-9110

Nemec Nelida, Bistrica, vozniško dovo-
ljenje, kat.B. p-9253

Nerad Bogomir, Jakčeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 265925, št. reg. 130607. s-9149

Novak Maja, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8757, izdal
LPP. s-9249

Ožbolt Martin, Trubarjeva 2, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 3871.
s-9007

Oblak Boris, Zabreznica 64, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat., št.
S867620, izdala UE Jesenice. g-9096

Oblak Mateja, Trebija 6, Gorenja vas,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani. s-9279

Oblak Polona, Gosposvetska 19/a, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61088971.
m-162

Obrovnik Miran, Ul. Ruške čete 14, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2983. m-128

Ocepek Ivan, Komendska dobrava 9,
Kamnik, spričevalo, št. 637/64 z dne
2.2.1964, izdala šola za poklicne voznike
na Ježici. s-9236

Odlag Anton, Regentova 16, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje grafične šole
v Ljubljani, leta 1976. m-180

Omanovič Midhad, Ul. Ruške čete 12,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1590. m-151

Omeragič Senad, Vodnikova 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32614,
izdal LPP. s-9140

Operčkal Zvonko, Dol 11, Frankolovo,
dvižni listek za ročno moško uro, št. 5862
pri urarju Terglavčnik Celje. m-126

Osojnik Mitja, Partizanska c. 1, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika II gimna-
zije v Mariboru, letnik 1996. m-234
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Ostić Duško, Ljubljanska cesta 35, Ra-
kek, spričevalo 1.2.in 3. letnika Poklicne
železničarske šole v Ljubljani. s-9213

Pagon Ivan, Božamarin 59, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 5295. g-9222

Pajenk Boštjan, Krekova ul. 16, Mari-
bor, delovno knjižico. m-71/a

Parko Aleš, Koroška c. 69, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 101257.
m-233

Pavlinič Zlatka, Lukmanci 29, Tomaž,
spričevalo 1.letnika Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Radencih, izdano leta 1991.
g-9050

Pavlinič Zlatka, Rucmanci 29, Tomaž,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem. g-9181

Pavlinič Zlatka, Rucmanci 29, Tomaž,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1993. g-9183

Pavlič Egidija, Pobegi, Frenkova cesta
2a, Koper, zavarovalno polico AO 0411864
in ZK 0385839. g-9209

Pavličev Gregor, Vičava 77, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25041, izda-
la UE Ptuj. g-9266

Paščinski Bogdan, Mrzlo polje 21, Jur-
klošter, spričevalo o končani OŠ. p-9254

Peklar Milan, Splavarska 2, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1413. m-117

Perhavec Edvin, Ulica talcev 9/A, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2599,
izdala UE Sežana. g-9057

Peršak Sandra, Cesta 27 aprila 31, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21883.
s-9018

Peterka Danilo, Mota 15, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-92083

Petrak Milan, Šmarjeta 70, Škofja vas,
indeks, št. 93312119 TF Maribor. m-260

Petričič Ivan, Vršnik 18, Zgornja Kun-
gota, spričevalo o končani OŠ Zg. Kungota,
letnik 1972. m-202

Pevec Sabina, Na poljanah 7, Maribor,
diplomo Družboslovne gimnazije v Mari-
boru, letnik 1986. m-198

Pečjak Milena, Kotnikova ulica 6 B,
Ljubljana, zaključno spričevalo Frizerske
šole v Ljubljani, izdana leta 1985, na ime
Papež Milena. s-9103

Pihlar Sonja, Sokolska 32, Maribor, spri-
čevalo 1.2.3. letnika I gimnazije v Maribo-
ru. m-232

Pintar Simon, Kunaverjeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Moste. s-9120

Pinterič Martin, Dečno selo 36 a, Artiče,
spričevalo IV. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-9141

Pirtušek Nives, Ul. Milke Volk 46, Ore-
hova vas, spričevalo 1.2.3.in 4. letnika I
gimnazije Maribor. m-217

Pišek Štefan, Bevke 49, Vrhnika, delov-
no knjižico. s-9258

Pišot Edi, Vanganelska 81, Koper, za-
ključno spričevalo, 2431, izdano leta 1975.
g-9083

Planinc Vili, Zvirče 83 a, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 93. p-9189

Plestenjak Ignacij, Bukov vrh 20, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-9230

Ploj Lidija, Pečetova 8, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 3021. m-220

Plošnik Franc, Cesta Valentina Orožna 8
c, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 7005. p-9296

Ploč Adolf, Gačnik 36, Pesnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 4447. m-70

Podgorelčnik Aljoša, Brda 17, Slovenj
Gradec, spričevalo poklicnega voznika
Kmetijske šole v Mariboru, letnik 1990.
m-215

Podgoršek Ivica, Dramlje 9 B, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. 6899.
p-9198

Podjavoršek Marko, Raški dol 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95342. m-240

Podobnik Andreja, Švabičeva 7, Ljub-
ljana, preklic spričevala, objavljen v ULRS,
št. 58/95. s-9321

Polenek Zvonko, I. Gunduliča 13, Suho-
polje, diplomo Poklicne gradbene šole Iva-
na Kavčiča, izdana leta 1986. s-9147

Polenik Jože, Vokarje 44, Nazarje, spri-
čevalo šoferske šole v Celju, izdano leta
1976. g-9153

Polovšak Alojz, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 732832, št. reg. 168423. s-9132

Popošek Mitja, Spuhlja 5/a, Ptuj, indeks
Srednje elektrotehniške šole, št. I/
1.865-1773, izdan 1989. m-159

Potokar Peter, Brezje 1b, Grosuplje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1800, kombi-
nirana, izdal LPP. s-9248

Potparić Saša, Ulica Pohorskega bataljo-
na 213, Ljubljana, vozniško dovoljenje,kat.
GH, št. S 61862, št. reg. 181762. s-9026

Potrč Anica, Janežovski vrh 30, Destr-
nik, zaključno spričevalo Poklicne tekstilne
šole v Mariboru, letnik 1972. m-163

Pregelj Ivan, Col 74, Col, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, izdala UE Ajdovšči-
na. g-9099

Preložnik Andrej, Lopata 68, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 41149. p-9202

Preložnik Ivan, Cesta na roglo 11 f, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.6602.
g-9229

Premk Miha, Sternadova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
929965, št. reg. 200188. s-9069

Prenar Janez, Krtina 48 A, Dob pri Do-
mažalh, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1971. s-9245

Pribaz E., Šmarje 12 a, Šmarje, zavaro-
valno polico, št. 0393868. g-9084

Primožič Simona, Cesta proletarskih bri-
gad 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 83863. m-203

Prislan Ida, Polanškova ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ - Delavska
univerza Boris Kidrič, izdano leta 1978.
s-9272

Pritržnik Robert, Ilirska 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11270. s-9315

Prosen Deni, Tomšičeva 37, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14424,, izdala UE Slovenj Gradec. g-9267

Puntar Andraž, Ribnik 25, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10377, izdala
UE Trbovlje. g-9150

Pušnik Vladimir, Češnjevec 84, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Poklicne
avtomehanske šole v Mariboru, letnik 1968.
m-224

Radiškovič Sladoje, Prisoje 9 A, Koper,
osebno izkaznico. g-9277

Radiškovič Sladoje, Prisoje 9 A, Koper,
vozniško dovoljenje. g-9282

Radič Dragan, Kidričeva ul. 8, Maribor,
zaključno spričevalo PKŠ Maribor, letnik
1975. m-177

Raguž Dragan, Makucova ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1011954, št. reg. 145392. s-9290

Rantaša Miran, Erjavčeva 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12563.
m-228

Rastko Aleš, Šibeniška ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.3272, S 219487, izdala UE Ljubljana.
s-9144

Razmanovič Matjaž, Kočevska c. 89,
Kočevje, hranilno knjižico, št. 1283219.
g-9104

Reberčnik Vinko, Ljubija 66, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 409449. p-9273

Rebič Veronika, Vrbska ulica 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3084.
s-9027

Recek Zvonimir, Sivica 122, zaključno
spričevalo SKSŠ Tam Maribor. m-263

Reininger Albert, Guličeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105672.
m-249

Reja Radovan, levec 70, Petrovče, di-
plomo Srednje aranžerske šole v Ljubljani.
g-9306

Repina Branko, Košaki 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103458.
m-71

Repič Domen, Stritarjeva 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 112274,
izdala UE Kranj. g-9206

Rezelj Andrej, Gubčeva cesta 25, Treb-
nje, spričevalo 8. razreda OŠ in spričevala
1. 2. letnika in zaključno spričevalo PKŠ,
izdano leta 1982. g-9169

Ribič Aleš, Kumen 50 a, Lovrenc, diplo-
mo Srednje kovinarsko, strojno in metalurš-
ke šole v Mariboru, letnik 1989. m-219

Ribič Franc, Ul. heroja Mašere in Spasi-
ča 4, Maribor, zaključno spričevalo Gostin-
ske šole Maribor, letnik 1963. m-122
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Ribič Hlebec Irena, Dol. Počehova 36/a,
Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2980. m-145

Riedl Urška, Zrkovska cesta 61, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61119464.
m-108

Rijavec Bojan, Kidričeva 113, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27687.
s-9002

Rizmal Franc, Polzela 207/B, Polzela,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Celju,
izdano leta 1971. g-9036

Rogač Franc, Tišina 21/c, Tišina, spriče-
valo o zaključnem izpitu. p-9207

Rojko Dejan, Lackova 31, Lenart, za-
ključno spričevalo SERŠ Maribor, letnik
1989. m-195

Rokvič Željko, Kresetova 2, Trebnje, di-
plomo Kovinarske šole, št. I/KS 1313, izda-
na leta 1990. g-9163

Rotman Franc, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 807657, št. reg. 23436, izdala UE Kranj.
g-9269

Rotovnik Vinko, Aškerčeva 11, Ptuj, za-
ključno spričevalo Kovinarske šole TAM
Maribor, izdano leta 1963. g-9035

Rovšek Klemen, Na vas 5, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11108, izda-
la UE Vrhnika. s-9128

Ročakr Stanko, Cesta v Skoke 33, Mi-
klavž na Dravskem pol, vozniško dovolje-
nje,kat. BCFGH, št. 53557. m-155

Rus Branka, Gunduličeva 12, Maribor,
zaključno spričevalo Kovinarske šole v Ma-
riboru. m-175

Sajko Zvonka, Vinarska 10/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje glas-
bene in baletne šole v Mariboru, letnik 1974.
m-87

Sajko Zvonka, Vinarska 10/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I gimnazije
Maribor, letnik 1973. m-87

Sakač Rudolf, Štantotova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
50117. m-227

Samprl Branko, Doljni Slaveči 13, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30778.
p-9205

Sedar Ivan, Pameče 10, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št.4657. g-9077

Selinšek Zdenka, Starše 24, Starše, potr-
dilo o opravljenem tečaju angleškega jezika
Delavske univerze v Mariboru. m-265

Serušnik Bojan, Pohorska 12, Radlje, di-
plomo za poklicne voznike. p-9232

Sever Zvonko, Kersnikova 13, Velenje,
spričevalo VTŠ Maribor, št. 1726. m-160

Simič Andrej, Slov. trg 8, Ptuj, potrdilo
za varno delo s traktorjem. m-253

Simonič Janez, Ruska ul. 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13088.
m-69

Simčič Anita, Drnovk 17, Dobrovo, spri-
čevalo SDEŠ Novo mesto, šolsko leto 1990/
91. g-9273

Sivec Gordana, Prešernova 30, Jesenice,
indeks in diplomo Tekstilne in obutvene šo-
le v Kranju. g-9086

Skledar Tomislav, Prelska 33/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
453509. p-9243

Skušek Janez, Mala čolnarska ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje grafične šole v Ljubljani, izdano
leta 1965. s-9022

Skvarča Zvonka, Levčeva ulica 17, Men-
geš, zaključno spričevalo Zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 1984, na ime Tiši-
na Zvonka. s-9009

Sladič Aleš, Cesta C. Tavčarja 8, Jeseni-
ce, spričevalo 3.4.letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje policijske šole v
Tacnu. s-9215

Slak Anton, Mirna vas 16, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9652. s-9235

Slameršak Angela, Zabovci 88, Markov-
ci, spričevalo OŠ B. Štrafela Markovci, šol-
sko leto 1964/65. m-135

Slana Blanka, Anželova 15, Ptuj, za-
ključno spričevalo OŠ Ljdski vrt. g-9172

Sluga Jožica, Jagnjenica 49, Radeče, de-
lovno knjižico, št. 11681. p-9292

Smerdel Domen, Tugomerjeva 48, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9161.
s-9158

Smola Tjaša, Remihova ulica 16, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9412. g-9061

Smrekar Ludvik, Birčna vas 11 B, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH,št. 716. g-9221

Smrečnik Bojan, Grajska pot 2, Radlje
ob Dravi, diplomo Lesarske šole v Maribo-
ru, letnik 1985. m-133

Softič Dursum, Ruške čete 5, Ruše, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le v Mariboru, letnik 1979. m-193

Sotelšek Andrej, Gozdna pot 3, Lesko-
vec, spričevalo 3. letnika Srednje šole za-
strojništvo Krško. g-9190

Sotelšek Andrej, Gozdna pot 3, Lesko-
vec, spričevalo 4. letnika Srednje šole Krš-
ko. g-9289

Sotlar Ernest, Tesovnikova 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6302.
s-9240

Srečnik Aleš, Kovorska 1, Tržič, izkaz-
nico za dodatno zdravstveno zavarovanje,št.
320746. p-9225

Sterniša Dalibor, Grajska 41, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 22024. g-9053

Stolnik Tanja, Rošpoh 65/a, Kamnica,
spričevalo o končani OŠ v Kamnici, leta
1996. m-76

Strmšek Filip, Pobrežje 41 A, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.BCGH, št.
29479, izdala UE Ptuj. g-9101

Stupan Zlatka, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 887.
m-206

Stupan Zlatka, Betnavska 129, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0399589. m-258

Šabić Daliborko, Ulica Staneta Bokala
1, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1022577. s-9088

Šarbek Manja, Kresniške poljane 5, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11298. s-9184

Šarčevič Ibrahim, Šeškova ulica 9, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, št. 5830. g-9312

Šavle Andrej, Vanganel 32/c, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 20875. g-9082

Šefran Branislav, Žalska ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFG, št.
S 240015, št. reg. 28188. s-9111

Šegović Krunoslav, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 633631, št. reg. 76562. s-9165

Šegović Ljilja, Preglov trg 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0415064 A. s-9166

Šegula Roman, Gozdna ulica 15, Hoče,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Tabor Maribor, št. 49, letnik 1983.
m-170

Škanonec Marjan, Hrvatini 55, Ankaran,
diplomo Poklicne živilske šole v Mariboru.
g-9188

Škrabl Karmen, Sp. Boč 27, Selnica ob
Dravi, diplomo, št. 4/92 Srednje glasbene
šole v Mariboru. m-254

Škrinjar Ivan, Mihalovci 32, Ivanjkovci,
zaključno spričevalo Poklicne živilske šole
v Mariboru, letnik 1973. m-190

Škrjanec Marjana, Kolodvorska 18, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12297, izdala UE Postojna. p-9223

Šnajder Alojz, Sveta Ana 317a, Sveta
Ana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 0918388. m-136

Šnajder Miran, Sv. Ana 28, Sveta Ana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
0118295. m-137

Špende Karlo, Valvazorjev trg 19, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8854,
izdala UE Litija. s-9298

Štavbe Andreja, Miklošičeva 3, Sloven-
ska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico,
št. E 2578. m-267

Šteblaj Jožef, Ižanska cesta 339, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0342602.
s-9274

Štefanič Jože, Ul. Moša Pijade 2, Črno-
melj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne kovinarske šole v Črnomlju, izdano leta
1968. p-9195

Štrbenc Janez, Ragovska ulica 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4857, izdala UE Novo mesto. g-9224

Štromajer Radovan, Ljubljanska ul. 15
b, Maribor, zaključno spričevalo Teh. tek-
stilne šole v Mariboru, letnik 1979. m-176

Štrucl Milko, Zagošiči 14 d, Gorišnica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravs-
tvene šole. g-9310

Šuster Iztok, Ljubljanska 27, Celje, za-
varovalno polico, št. AO 0341032. g-9211

Šuštar Vida, Škofjeloška 25, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce v Ljubljani, izdano leta 1972, na
ime Dolinar Vida. s-9068
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Švajger Alojz, Ljubljanska 28, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu za pomočni-
ka, izdala Srednja tapetniška šola v Ljublja-
ni 1962. s-9250

Švajger Drago, Pleterje 15/c, Krško, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Artiče, izdano leta
1974. s-9220

Švarc Janez, Senarska 23, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. AFBGH, št. 274.
m-118

Švigljin Marjan, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, diplomo Srednje elektro šole v Kra-
nju, izdana leta 1979. s-9168

Ščap Elmar, Petanjci 128/a, Tišina, di-
plomo Srednje šole elektrotehniške in raču-
nalniške usmeritve v Mariboru, letnik 1985.
m-174

Tanšek Matej, Kvedrova 36, Šentjur, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19075. s-9066

Tavčar Bedenik Mihaela, Cesta 1. maja
65, Kranj, zavarovalno polico, št. 381876.
g-9091

Tišler Maksimiljan, Šušmeljeva 22, Ru-
še, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Slovenska Bistrica, letnik
1971. m-147

Tkalčič Tomaž, Postonjska 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27884.
s-9237

Tonkli Miroslav, Breginj 26, Breginj,
maturitetno spričevalo Srednje tekstilne šo-
le v Mariboru, izdano leta 1982. s-9122

Tunjič Manca, Na lipico 2, Šentjur, voz-
niško dovoljenje. p-9251

Umek Pavel, Gregorčičeva 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637128,
št. reg. 27915, izdala UE Kranj. g-9051

Urankar Anton, Petrovčeva 6, Domžale,
delovno knjižico. g-9080

Urbanc Jože, Studot 7, Srednja vas, spri-
čevalo Avtomehanične šole, izdano le-
ta1967, št. 12/67. g-9056

Urukalo Zoran, Preradovičeva 33, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor.
m-259

Učakar Judita, Podgorje 3 c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13759.
s-9037

Vahabović Ramiz, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0010101568.
s-9029

Vajnhandla Friderik, Šentiljska 62, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,št.
1412. m-127

Vaupotič Marko, Prušnikova 3, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
s-9199

Vazzaz Daniel, Kratka ul. 9, Miklavž na
Dravskem pol, zaključno spričevalo OŠ Sla-
va Klavora Maribor, letnik 1993. m-218

Veber Tadej, Zrinjskega cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
974440.št. reg. 157226. s-9304

Velikanje Janez, Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj, spričevalo o končani šoli za vozni-
ke motornih vozil, izdal Šolski center za
kovinarsko stroko v v Novem mestu 1972.
s-9293

Vidic Andreja, Trojarjeva 40, Kranj, za-
varovalno polico, št. 431488. g-9176

Vidmar Daniel, Jenkova 14, Slovenska
Bistrica, spričevalo OŠ Pohorskega odreda-
Slovenska Bistrica, šolsko leto 1992/93.
m-132

Vidmar Milan, Hrastje 16, Šenčur, spri-
čevalo o končani OŠ Zagradec. s-9251

Vidovič Anton, Kardeljeva 81, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole v Mariboru, letnik 1975. m-264

Vindiš Tanja, Šolska pot 12, Spodnji Du-
plek, zavarovalno polico, št. 0386304.
m-214

Vinšek Renata, Bezena 56, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2988. m-121

Visočnik Tanja, Hočkom Pohorje 77/a,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
102055. m-85

Vitez Štefan, Trstenjakova, Murska So-
bota, zaključno spričevalo ŠCBP. p-9204

Vizlar Irena, Gubčeva ulica 7, Krško,
indeks Višje šole za socialne delavce, izdan
na ime Mekiš Vizlar Irena. s-9316

Vodončnik Andrej, Paka pri Velenju 34/
A, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20579. p-9282

Voglar Albin, Dravinski vrh 1/a, Videm
pri Ptuju, zaključno spričevalo Avtomehan-
ske šole Maribor, letnik 1972. m-156

Voglar Stanislav, Partizanska 7, Lenart,
delovno knjižico. m-80

Vrecl Matjaž, Moša Pijade 21 a, Mari-
bor, delovno knjižico. m-158

Vrecl Matjaž, Moša Pijade 21 a, Mari-
bor, indeks in diplomo Srednje gradbene
šole v Mariboru, letnik 1985. m-200

Vrhovnik Matjaž, Praše 36, Mavčiče,
vozno karto. g-9052

Vudler Zvezdana, Krekova 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 64559.
m-75

Vučajnk Jožica, Ulica bratov Gerjovi-
čov 38, Dobova, študentsko izkaznico, št.
61127380. m-244

Vučko Mihael, Miklošičeva 4 b, Domža-
le, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske
šole v Domžalah, izdano leta 1992. s-9011

Zadel Kristina, Žabjek 15, Višnja gora,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1996. s-9023

Zadravec Izidor, Šnoflova 16, Maribor,
indeks, št. 81341894, letnik 1988. m-119

Zapis d.o.o., Jocova 74, Maribor, zava-
rovalne police, št. OZ-3 71398-71400 3
kom. Z-3 96666-96675 10 kom. 6-MOT
22432-22440 9 kom. m-173

Zdešar Rebeka, Bukovica pri Vodicah
17b, Vodice, zavarovalno polico št. 301500,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-9157

Zember Anita, Dravče 10, Vuzenica, za-
varovalno polico, št. 362911. p-9231

Zorc Marjeta, Opekarska c.30, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. SLO-01/
02671770415814, izdala Zavarovalnica
Adriatic. s-9259

Zrnec Marija Magdalena, Maroltova uli-
ca 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika VI G-
imnazije Moste, šolsko leto 1970/71. s-9016

Zupan Cundrič Mojca, Brezje 13, Brez-
je, diplomo STOŠ Kranj. Zupanc Sašo, Ma-
hovnik 23, Kočevje, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 11528. g-9226

Zupančič Lucija, Marnova ulica 6, Za-
gorje, indeks Biotehniške fakultete v Ljub-
ljani. s-9243

Zvonar Sašo, Gorazdova ulica 17, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-9194

Žakelj Stanislav, Tavčarjeva 1 a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCE. g-9207

Željan Helena, Grudnova 9, Koper, za-
varovalno polico, št. 0393942. g-9048

Ževart Tomislav, Paka pri Velenju 35/B,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18161. p-9280

Živiš Helena, Sodnice 15, Ptuj, indeks
Srednje tekstilne šole v Mariboru. m-182

Živič Helena, Sodnice 15, Ptuj, indeks
Srednje gostinske šole v Mariboru. m-181

Živič Helena, Sodnice 15, Ptuj, zakljčno
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in tu-
rizem v Mariboru, leta 1990. m-164

Živko Aleš, Zimica 49, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
94159. m-207

Žnidarčič Karmen, Cesta med vinogradi
46, Koper, spričevalo 8. razreda OŠ. g-9156

Župec Marijan, Ižanska cesta 365, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ dr. Jože Potrč
v Ljubljani, izdano leta 1966. s-9064

Župec Marijan, Ižanska cesta 365, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Centra strokov-
nih šol-radiomehanik, izdano leta 1970.
s-9065

Žvab Sonja, Rateče 120, Rateče, zavaro-
valno polico, št. 0374568. g-9081

Žvikart Irena, Sveti Anton 42, Vuhred,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Mari-
boru, letnik 1989. m-239
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Pravkar izšlo!

Dr. Janez ŠINKOVEC – Borut LEKŠE

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

II. Pravo gospodarskih družb in gospodarsko pravo

Tudi v tem drugem priročniku sta avtorja zbrala vrsto praktičnih vzorcev pogodb in aktov s področja
prava gospodarskih družb in gospodarskega prava.

V prvem delu je avtor dr. Šinkovec zbral še nekaj vzorcev različnih oblik ustanavljanja gospodarskih
družb in vrsto vzorcev pogodb o partnerstvu, o poolu ter o varovalni skupnosti. V drugem delu pa so
objavljeni vzorci pogodb in aktov, s katerimi se urejajo bližnja razmerja v družbi in med družbami.

S področja gospodarskega prava se je avtor lotil zanimive tematike, in sicer vzorcev aktov in pogodb iz
splošnih pogojev poslovanja (o dobavi in plačilu blaga, naprav in storitev) in še posebej razmerij z
dobavitelji ter razmerij z odjemalci, nadalje pogodb o mednarodnih investicijskih naložbah in aktov, ki
vsebujejo konkurenčne klavzule in dogovore. Borut Lekše pa je pripravil vzorce vseh pomembnejših
pogodb intelektualne – industrijske lastnine, v prilogi pa so tudi vzorci zahtev za podelitev patenta, za
priznanje znamke in za priznanje modela – vzorca.

Cena 4.494 SIT (10392)

Naj opozorimo še na vsebino prvega priročnika, ki je izšel v začetku leta 1996:

Dr. Janez Šinkovec

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

I. Civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb
Prvi del vsebuje vzorce pogodb in aktov iz civilnega prava (oblike pravnih poslov, osebe civilnega prava,
zastopanje, pooblastilo, varovalne določbe v pogodbah, različne prodajne pogodbe, menjalno pogodbo,
arbitražno klavzulo, darilno, najemno in zakupno pogodbo); v drugem delu – gospodarsko pravo – so
vzorci pogodb in aktov o trgovskem zastopanje, komisiji, konsignaciji, factoringu, leasingu, franchisingu,
kartelih in konzorcijih; v tretjem delu – pravo gospodarskih družb – so vzorci aktov in pogodb o
ustanovitvi in o nadaljnjem poslovanju gospodarskih družb in gospodarsko interesnega združenja, o
preoblikovanju družb, o združevanju družb ter o povezanih družbah. Na koncu je še poglavje o poslovni
skrivnosti.

Cena 5.775 SIT (10336)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

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.

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH

DAVKIH TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)

Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispe-
vkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa je bilo dopolnjenih
oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati celotne, dokaj obsežne zbirke,
smo se odločili za izdajo 2. zvezka z novimi predpisi. Namesto vsebinskega kazala na
začetku zbirke smo pripravili pregled veljavnih predpisov, objavljenih v prvem in
drugem zvezku.

Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotavljanju ka-
tastrskega dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise, ki so bili sprejeti in
objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka iz leta 1976.

Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot in izpostav
za področje zdravstvenega zavarovanja.

V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in davčnem
postopku.

Cena 2310 SIT (10346)


