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Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Št. 756-85/95 Ob-703

Jadranka Derviševič, stalno prebivališče:
Kočevje, Kidričeva 4, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-85/95 z dne
7. 2. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za ruski jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-284/96 Ob-704

Miro Prek, stalno prebivališče: Ig pri
Ljubljani, Brest 55, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-284/96 z dne
7. 2. 1997, imenovan za sodnega tolmača za
angleški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-121/96 Ob-705

Gordana Vran, stalno prebivališče: Med-
vode, Goričane 8d, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-121/96 z dne
7. 2. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za hrvaški jezik za neomejen čas in za ce-
lotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-100/95 Ob-706

Jasna Puntar, stalno prebivališče: Brezo-
vica, Dragomer, V Loki 43, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št. 756-100/95
z dne 7. 2. 1997, imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-61/96 Ob-707

Jožica Cerovšek, stalno prebivališče:
Mirna Peč, Postaja 5, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-61/96 z dne
7. 2. 1997, imenovana za sodnega tolmača
za nemški jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2801/94 Rg-24629

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

Družba ŠOPI, proizvodnja in prodaja
tekstilnih izdelkov, d.o.o., Šalek 88, Vele-
nje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ines
Ivanovič, Šalek 88, Velenje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 30. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 10. 1995

Srg 94/02770 Rg-40088

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02770 z dne 6. 5. 1996 pod št.
vložka 1/05275/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5727090
Firma:  ADRIJA,  trgovina,  proizvod-

nja, storitve, d.o.o., Celje, Gregorčičeva 1
Skrajšana firma: ADRIJA, d.o.o., Celje,

Gregorčičeva 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Gregorčičeva 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2770/94 z dne 29. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2770/94 z dne 6. 5.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Menenica
Bojan, Gregorčičeva 1, Celje.

Srg 94/01829 Rg-40110

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01829 z dne 3. 6. 1996 pod št.
vložka 1/01132/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  GOLD,  proizvodno  trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Trubarjeva 87

Skrajšana firma: GOLD, d.o.o., Celje,
Trubarjeva 87

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Trubarjeva 87
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep skupščine z dne 21. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1829/94 z dne 2. 2. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1829/94 z dne 3. 6.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Zdovc Bo-
jan, Trubarjeva 87, Celje.

Srg 94/01828 Rg-44745

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01828 z dne 4. 9. 1996 pod št.
vložka 1/04042/00 izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5630878
Firma: FRANKOLOVO TRANS, trgo-

vina in prevozi, d.o.o., Frankolovo 31,
Frankolovo

Skrajšana    firma:    FRANKOLOVO
TRANS, d.o.o., Frankolovo 31, Frankolovo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Frankolovo, Frankolovo 31
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenice z dne 24. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1828/94 z dne 10. 5. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1828/94 z dne 4. 9.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Falnoga
Terezija, Frankolovo 31, Frankolovo.

KOPER

Srg 94/01124 Rg-48854

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01124 z
dne 26. 11. 1996 pod št. vložka 1/01590/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5439698
Firma: KOLES, proizvodnja in trgovi-

na z lesnimi izdelki, d.o.o., Prestranek,
Matenja vas 86

Skrajšana firma: KOLES, d.o.o., Pre-
stranek, Matenja vas 86

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prestranek, Matenja vas 86
Osnovni kapital: 49.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Peter, izstopil

12. 5. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 12. 5. 1994 o

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

šanem postopku pod št. Srg 1124/94 z dne
26. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Pe-
ter Vidmar, Matenja vas 86, Prestranek.

Srg 96/00824 Rg-48873

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00824 z
dne 26. 11. 1996 pod št. vložka 1/02410/02
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5518920002
Firma: STAL ELEKTRONIK, projek-

tiranje, proizvodnja, marketing, d.o.o.,
Krajna vas, Podružnica STAL ELE-
KTRONIK, Satnerjeva 2, Ljubljana

Skrajšana  firma:  STAL  ELEKTRO-
NIK, d.o.o., Krajna vas

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Satnerjeva 2
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Ustanovitelj: Stal Elektronik, d.o.o.,
Krajna vas, izstopil 5. 9. 1996.

Pod št. Srg 824/96 z dne 26. 11. 1996 se
vpiše prenehanje podružnice na podlagi
sklepa ustanovitelja z dne 5. 9. 1996.

Srg 94/02932 Rg-48890

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02932 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/02331/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5635004
Firma: REFLEX, podjetje za medna-

rodno trgovino, proizvodnjo, zastopniš-
tvo in inženiring, Sežana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  REFLEX,  Sežana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sežana, Regentova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Peter, izstopil

12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2932/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Zmaga Kavčič iz Sežane, Regentova 2.

Srg 94/03091 Rg-48900

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03091 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/01064/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5345014
Firma: HTI, podjetje za raziskave, in-

ženiring, proizvodnjo, kmetijstvo, zuna-
njo in notranjo trgovino ter gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: HTI, d.o.o., Ilirska Bi-
strica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ilirska Bistrica, Gabrje 30
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3091/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
ustanovitelji.

Srg 94/03175 Rg-48908

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03175 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/02479/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5634997
Firma: KIK, podjetje za mednarodno

trgovino, proizvodnjo, zastopništvo, pro-
jektiranje in inženiring, Sežana, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Sežana, Partizanska cesta 21a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3175/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih

obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Egon Kavčič iz Sežane, Pod Sablanico 2 in
Dušan Krt iz Divače, B. Magajne 5.

Srg 94/03352 Rg-48911

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03352 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/02328/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5509149
Firma: TEHNOPLAST, d.o.o., proiz-

vodnja, trgovina in storitve, Klanec 2, Izo-
la

Skrajšana   firma:   TEHNOPLAST,
d.o.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izola, Klanec 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3352/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Ed-
vin in Adalbert Salvi iz Izole, Klanec 2.

Srg 94/03418 Rg-48912

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03418 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/01651/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5452791
Firma:  PRIMOTRANS,  trgovsko  iz-

vozno-uvozno in storitveno podjetje,
d.o.o., Izola

Skrajšana   firma:   PRIMOTRANS,
d.o.o., Izola

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izola, Ul. IX. korpusa 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku pod št. Srg 3418/94 z
dne 6. 11. 1996. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ivica in Valent Vukelja, oba iz Izole,
Ul. IX. korpusa 13.

Srg 96/00388 Rg-48927

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00388 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/01773/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5455596
Firma: QI – DENT, trgovina z medi-

cinsko sanitetnimi pripomočki in mate-
riali, d.o.o., Krvavi potok

Skrajšana firma: QI – DENT, d.o.o., Kr-
vavi potok

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozina, Krvavi potok 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 388/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Michele Anzigliero iz Italije, Vicenza, Ro-
mano D’ezzelino, Via col Bastia 1.

Srg 94/00810 Rg-48948

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00810 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/01943/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CELESTE, parfumerija in tr-
govina, d.o.o., Koper, C. JLA 2

Skrajšana firma: CELESTE, d.o.o., Ko-
per

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, JLA 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 810/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Uroš
Celestina, Sv. Anton, Gregoriči 45, Koper.

Srg 3188/94 Rg-100845

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

Družba PROJEKT M, d.o.o., podjetje
za projektiranje in svetovanje, Hrašče,
Hrašče 43, Postojna, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3019/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 1. 12. 1994.

Ustanovitelj Kogej Miroslav iz Hrašč 43,
Postojna, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 12. 12. 1996

KRANJ

Srg 1374/95 Rg-27365

Družba M INŽENIRING, podjetje za
gradbeni inženiring, projektiranje in pro-
izvodnjo, d.o.o., s sedežem Na Rebri 5,
Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/2226/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Botš-
jan Furst in Slobodanka Fuerst, oba Na Re-
bri 5, Bled.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 12. 1995

Srg 1080/95 Rg-40681

Družba  EL-TEHNIKA,  trgovina,
d.o.o., Kranj, s sedežem Ljubljanska 32,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/3581/00,
preneha po skrajšanem postopku.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 11 – 28. II. 1997 Stran 731

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ja-
nez Rogelj, Kranj, Ljubljanska 32.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 7. 1995

Srg 713/96 Rg-44148

Družba MA ELTEC, trgovina in pro-
izvodnja,  d.o.o.,  Preddvor,  s  sedežem
Srednja Bela 36, Preddvor, vpisana na reg.
vl. št. 1/1672/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mar-
kun Alojz, Srednja Bela 36, Preddvor.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 9. 1996

Srg 328/96 Rg-46201

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 328/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/850/00 vpiše izbris družbe SIN-
KOT, podjetje za izdelavo kovinskih iz-
delkov,  trgovina  in  turizem,  Jesenice,
d.o.o., s sedežem Sp. Plavž 5/a, Jesenice,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 9. 1996

KRŠKO

Srg 884/94 Rg-16918

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba LIVADA, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Piršenbreg 48a, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma za poslenih delavcev.

Ustanoviteljica je Darja Cizelj, Cesta
4. julija 67, Krško, z ustanovitvenim kapita-
lom 106.980 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 106.980 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Darjo Ci-
zelj, Cesta 4. julija 67, Krško.

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 popreteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 6. 1995

Srg 241/96 Rg-100843

Družba  ORIJON,  avto  šola,  Sevnica
d.o.o., Cesta na grad 29a, Sevnica, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rezika Zakšek, Cesta na
grad 29a, Sevnica in Viki Kočar, Taborniška
16, Sevnica, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Reziko
Zakšek, Cesta na grad 29a, Sevnica.

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 Kopru

dne 16. 12. 1996

LJUBLJANA

Srg 8146/94 Rg-159

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

TKANJE, ročno tkani izdelki, trgovi-
na, usluge elektro stroke, Tbilisijska 22,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/05958/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Eva Faskoj, Tbilisij-
ska 22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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 8. 3. 1995

Srg 7278/94 Rg-160

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

VITIS, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana,  Vlahovčeva 6/b,  reg.  št.  vl.
1/10196/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Koloman Mira in Neva
Žibrik, vsi Ljubljana, Vrhovčeva 6b, z usta-
novitvenim kapitalom 6.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 4. 1995

Srg 12518/94 Rg-161

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

Družba M.C.F. Trade, d.o.o., podjetje
za trgovino, marketing, storitve in zuna-
njo trgovino, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Marec, Ljubljana,
Grablovičeva 30, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 5. 1996

Srg 162/97 Rg-162

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

ARMA  COMPUTERS,  d.o.o.,  uva-
janje  in  razvoj  tehnologij,  računalni-
štva  in  inženiring,  Šmartinska  64,  reg.
št. vl. 1/20197/00, preneha po skrajšenem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mrdaković Dragan, Po-
lanškova 40, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,670.337 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
postopku  se  vse  ostalo  premoženje  pre-
nese v celoti na ustanovitelja Mrdaković
Dragana.

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 23. 1. 1997
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Srg 94/14757 Rg-38538

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14757 z dne 15. 3. 1996 pod št. vložka
1/24504/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
s temile podatki:

Firma:  PRVI  GLASBENI  BUTIK,
d.o.o., trgovina, proizvodnja, storitve, za-
stopanje, založništvo, izobraževanje,
Ljubljana, Celovška 166

Skrajšana firma: PRVI GLASBENI BU-
TIK, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 166
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Stegu Milan Ernest, Stegu

Milan in Stegu Branko, vsi izstopili 27. 5.
1994.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
HEMIT, trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Rojčeva 9, Ljubljana, vl. št.
1/8444/00. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v register po sedežu prevzemne
družbe.

Srg 94/04328 Rg-39333

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04328 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/17856/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KSENIJA INŽENIRING, inže-
niring, zastopanje, trgovina, d.o.o., Novo
Polje c. XIV/9, Ljubljana

Skrajšana  firma:  KSENIJA  INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novo Polje c. XIV/9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ilich Bojan, izstopil 25. 4.

1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznsot plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ilich Bojan, Novo Polje c. XIV/9, Ljub-
ljana.

Srg 94/09553 Rg-39349

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09553 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/05238/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: K.I.M. poslovne storitve, opre-
ma in dekoracija, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  K.I.M.,  Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Savlje 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Zahariaš Karmen in La-

sič Manica, obe izstopili 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Zahariaš Karmen, Savlje 28, Ljubljana
in Lasič Manica, Pot na goro 25, Šmartno
pod Šmarno goro.

Srg 94/09566 Rg-39352

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09566 z dne 24. 4. 1996 pod št. vložka
1/09386/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  HROŠČ,  usluge  prevoznim
sredstvom, d.o.o., Mengeš-Trzin, Jemče-
va 10

Skrajšana firma: HROŠČ, d.o.o., Men-
geš-Trzin, Jemčeva 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš-Trzin, Jemčeva 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Likovič Peter in Likovič

Milena, oba izstopila 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Likovič Peter in Likovič Milena, oba
Jemčeva 10, Mengeš-Trzin.

Srg 94/06375 Rg-41165

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06375 z dne 12. 3. 1996 pod št. vložka
1/18097/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MAČEHA, podjetje za gostin-
stvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brdnikova 34 c
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Sterle Ana, izstopila

5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Ana Sterle, Brodnikova 34 c, Ljub-
ljana.

Srg 94/09280 Rg-41202

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09280 z dne 24. 1. 1996 pod št. vložka
1/07651/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5851491
Firma: COM, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in svetovanje
Skrajšana firma: COM, d.o.o., Tržaška

5, Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Vrhnika, Tržaška 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Marinčič Stanislav, izsto-

pil 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Stanislav Marinčič, Tržaška 5, Vrhnika.

Srg 94/19963 Rg-41674

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19963 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/17974/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELTON, servis in vzdrževanje,
Logatec, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ELTON,  Logatec,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Prešernova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Žigon Anton, izstopil

14. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 11. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Žigon Anton, Prešernova 2, Logatec.

Srg 94/20078 Rg-46033

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20078 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/05425/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ŠČIT, d.o.o., zasebno podjetje
za zaščito, Grosuplje, Kadunčeva 1a

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

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Kadunčeva 1a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Gruden Brane, Zupančič

Miro in Zupančič Zvone, vsi izstopili 29. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Gruden Brane, Pod gozdom IV/7, Gro-
suplje, Zupančič Miro, Kadunčeva 1a, Gro-
suplje in Zupančič Zvone Kersnikova 11,
Grosuplje.

Srg 94/09289 Rg-46696

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09289 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/07407/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SVET, Ljubljana, d.o.o., pod-
jetje za marketing, svetovanje in strokov-
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no izpopolnjevanje, komercialno posre-
dovanje in zastopanje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Novo Polje c. VII/53
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Jušče Zupan Stanka, iz-

stopila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Stanka Jušče Zupan, Ljubljana, Novo
Polje c. VII/53.

Srg 94/20159 Rg-46698

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20159 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/20240/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GRAFENAUER, podjetje za za-
ložniško dejavnost, Bratovševa ploščad
21, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Bratovševa  plo-
ščad 21

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Grafenauer Niko, izstopil

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 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-
zel Grafenauer Niko, Bratovševa ploščad
21, Ljubljana.

Srg 95/01322 Rg-46808

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01322 z dne 11. 7. 1996 pod št. vložka
1/16669/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LADA I., trgovina, posredniš-
tvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Bilečan-
ska 4

Skrajšana firma: LADA I., d.o.o., Ljub-
ljana, Bilečanska 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bilečanska 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Ivančič Ladislava, izsto-

pila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Ivančič Ladislava, Bilečanska 4, Ljubljana.

Srg 94/07782 Rg-47548

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/07782 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/05938/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TIM & M, podjetje za inženi-
ring, marketing, proizvodnjo, finančno po-
slovne storitve in trgovino, Kočevje, d.o.o.

Skrajšana firma: TIM & M, Kočevje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Prešernova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kavran Maja, izstopila

13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Maja Kavran, Prešernova 7, Kočevje.

Srg 94/13270 Rg-47562

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13270 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/07512/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: AGM, trgovina, zastopanje in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: AGM, d.o.o., Ljublja-
na Šmartno

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana  Šmartno,  Spodnje
Gameljne 74

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Martinuč Andreja, izsto-

pila 6. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 7. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Andreja Martinuč.

Srg 94/16067 Rg-47566

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16067 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/16500/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ACORES, trgovina, transport,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Knezov štra-
don 28

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Knezov štradon 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Repar Franc, izstopil 8. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 8. 12. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Repar Franc, Knezov štradon 28, Ljubljana.

Srg 94/11113 Rg-47777

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11113 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/03083/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GAJA-DOM, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Prušnikova 78, Ljub-
ljana-Šentvid

Skrajšana  firma:  GAJA-DOM,  d.o.o.,
Prušnikova 78, Ljubljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Prušniko-
va 78

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Gabrijel Ana, Gabrijel Sta-

nislav, Jager Jože in Jager Mojca, vsi izsto-
pili 31. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

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

Srg 94/19642 Rg-47797

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19642 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/10603/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KERA, podjetje za projektira-
nje, izvajanje in posredovanje, d.o.o., Li-
tija, Brodarska 12

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Litija, Brodarska 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Tičar Zlatka, izstopila

29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 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 ustanoviteljica družbe.

Srg 96/01338 Rg-47803

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01338 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/23240/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VERLIČ, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Skaručna

Skrajšana firma: VERLIČ, d.o.o., Ska-
ručna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodice, Skaručna 39
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Verlič Milan, izstopil 7. 3.

1996.
Sklep skupščine z dne 7. 3. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe.

Srg 94/05285 Rg-47830

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05285 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/08196/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: M LINE, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Švegljeva 6

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Švedljeva 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Burkelca Mojca in Bur-

kelca Aleksander, oba izstopila 15. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mojca in Aleksander Burkelca, oba
Martina Krpana 10, Ljubljana.

Srg 94/07955 Rg-47843

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07955 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/17470/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ZLATI SALAMANDER, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Dom-
žale

Skrajšana firma: ZLATI SALAMAN-
DER, d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale Vir, Robbova 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Judež Alojz in Levc Fran-

ci, oba izstopila 30. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Judež Alojz, Bukovčeva 11, Vir, Dom-
žale in Franci Levc, Robbova 9, Domžale.

Srg 94/08022 Rg-47846

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08022 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/17238/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  ENERGIJA,  trgovina,  d.o.o.,
Ul. Antona Skoka 9, Domžale

Skrajšana  firma:  ENERGIJA,  d.o.o.,
Ul. Antona Skoka 9, Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Ul. Antona Skoka 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Škrlj Janez, izstopil 20. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Škrlj Janez, Ul. Antona Skoka 9, Dom-
žale.

Srg 94/11873 Rg-47867

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11873 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/18937/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: FIST, podjetje za opravljanje
finančno računovodskih storitev, d.o.o.,
Ljubljana, Marinkov trg 14

Skrajšana firma: FIST, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenak Ada, izstopi-

la 2. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Ada Klemenak, Marinkov trg 14.

Srg 94/11886 Rg-47870

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11886 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/15284/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LINAMA, podjetje za trgovino,
uvozno-izvozne storitve, zastopanje in po-
sredovanje, d.o.o., Litija

Skrajšana firma: LINAMA, d.o.o., Li-
tija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Litija, Graška c. 26
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Kvaternik Nataša in Ti-

lia Mateja, obe izstopili 3. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Nataša Kvaternik, Graška c. 26, Litija
in Mateja Tilia, Maistrova 2, Litija.

Srg 94/11952 Rg-47872

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11952 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/17278/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LUGLIO, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Brezovica

Skrajšana firma: LUGLIO, d.o.o., Bre-
zovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovica, Založnikova 34

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Luglio Tone, izstopil 23. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Anton Luglio, Založnikova 24, Brezovi-
ca.

Srg 94/11963 Rg-47874

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11963 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/11630/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: POWER, družba za prodajo in
vzdrževanje   elektrotehničnih   naprav,
d.o.o., Vrhnika, Drenov grič 64 a

Skrajšana firma: POWER, d.o.o., Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Drenov grič 64 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj:Tomažin Frančišek, izstopil

26. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Frančišek Tomažin, Drenov grič 64 a,
Vrhnika.

Srg 94/14441 Rg-47902

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14441 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/25095/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PROVIDEO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino na veliko in malo, tu-
rizem in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 58

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ablonczyne Judit Marko

in Ablonczy Peter, oba izstopila 30. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ablonczy Peter in Judit Marko, oba
Budimpešta, Madžarska.

Srg 94/15788 Rg-47907

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15788 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/20161/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Firma:  OKREPČEVALNICA  ŠTU-
DENT, gostinsko, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: OKREPČEVALNICA
ŠTUDENT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Bevke 132 a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Begić Frančiška, izsto-

pila 1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Frančiška Begić, Ul. Dušana Kraigher-
ja 3, Ljubljana.

Srg 94/16859 Rg-47927

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16859 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/20000/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MILAVEC & ROGAČ, podjet-
je za marketing, d.o.o., Ljubljana, Ko-
menskega 11

Skrajšana  firma:  MILAVEC  &  RO-
GAČ, Advertising, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Komenskega 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Milavec Mitja in Rogač

Marko, oba izstopila 1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mitja Milavec, Polanškova 1, Ljublja-
na in Marko Rogač, Rojčeva 9, Ljubljana.

Srg 94/19686 Rg-47985

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19686 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/22682/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  SKENS,  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Selan Zoran, Sintič Jože,

Novosel Željko in Kužnik Jože, vsi izstopili
30. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Zoran Selan, Ellerjeva 27, Ljubljana,
Jože Sintič, Beblerjev trg 12, Ljubljana,
Željko Novosel, Plešičeva 43, Ljubljana in
Kužnik Jože, Dergomaška 25, Ljubljana.

Srg 94/20136 Rg-48020

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20136 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/20637/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DEJA, agencija za svetovanje
in   posredovanje   pri   nepremičninah,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: DEJA, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska ulica 106
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Deleja Ciperla Helena,

izstopila 30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 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 Helena Deleja Ciperle, Izola.

Srg 95/01768 Rg-48301

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01768 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/10838/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KONTEN, storitveno, posred-
niško in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Rutar Marija, izstopila

30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Marija Rutar, Rusjanov trg 10, Ljubljana.

Srg 94/17338 Rg-48305

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17338 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/22311/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SMART, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Klemenova ulica 104
Osnovni kapital: 145.513 SIT
Ustanovitelja: Dermota Valentin in Der-

mota Robert, oba izstopila 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Valentin Dermota, Klemenova ul. 104,
Ljubljana in Robert Dermota, Bohinjska Bi-
strica, Bitnje 8.

Srg 95/01379 Rg-48307

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01379 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/03913/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VILTON, podjetje za trgovino,
posredovanje,  svetovanje  in  inženiring,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mladenović Vilton in Tr-

njanin Nazif, oba izstopila 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mladenovič Vilton, Ljubljana, Vlaho-
vičeva 8 in Trnjanin Nazif, Depala vas 26,
Domžale.

Srg 95/01614 Rg-48475

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01614 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/16146/01 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa podružnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5575206001
Firma:  RADE  KONČAR  –  SERVIS

DVIGAL, d.o.o., Ljubljana, Podružnica v
Celju

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Vodnikova 13
Ustanovitelj: Rade Končar – Servis dvi-

gal, d.o.o., Ljubljana, izstopil 22. 3. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa

skupščine z dne 22. 3.1995.

Srg 95/01907 Rg-48488

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01907 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/15491/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NUREDINI, podjetje za zuna-
njo  in  notranjo  trgovino  in  gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 14

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Štihova 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Nuredini Milaim in Nure-

dini Aki, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nuredini Milaim in Nuredini Aki.

Srg 95/02118 Rg-48489

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02118 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/18403/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ALISEI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Glavarjeva 15, Mengeš

Skrajšana firma: ALISEI, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Glavarjeva 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Selak Lilijana, izstopila

13. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 13. 4. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Liljana Selak, Mengeš.

Srg 95/02454 Rg-48498

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02454 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/16872/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ŠPEDIM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, storitve in špedicijo, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hvala Damijan, izstopil

12. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 12. 4. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Hvala Damijan, Ul. 47 padlih borcev 14,
Cerkno.

Srg 94/10347 Rg-48778

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10347 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/03522/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VESMETAL, uvoz-izvoz, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ribnica, Gor-
nje Lepovče 26 a

Skrajšana  firma:  VESMETAL,  d.o.o.,
Ribnica, Gornje Lepovče 26 a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Gornje Lepovče 26 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vesel Anton in Vesel Maj-

da, oba izstopila 30. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Vesel Majda in Vesel Anton, oba Gor-
nje Lepovče 26 a, Ribnica.

Srg 94/10424 Rg-48780

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10424 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/04888/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ELEKTRONIKA, d.o.o., pod-
jetje za načrtovanje, izdelovanje, servisi-
ranje in trgovino z elektro materialom

Skrajšana   firma:   ELEKTRONIKA,
d.o.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dobovičnikova 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Velkavrh Rudi, Velkavrh

Marta, Velkavrh Andrej, Garafolj Branko in
Boncelj Gregor, vsi izstopili 23. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Velkavrh Rudi inVelkavrh Marta, oba
Dobovičnikova 45, Vrhnika, Velkavrh An-
drej, Dobovičnikova 33, Vrhnika, Grafolj
Branko, Dobovičnikova 40, Vrhnika ter
Boncelj Gregor, Gradišče 18 a, Vrhnika.

Srg 94/10392 Rg-48781

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10392 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/05431/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ILC-RUS, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Titova
117

Skrajšana firma: ILC-RUS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 117
Osnovni kapital: 7.150 SIT
Ustanoviteljica: Rus Ana, izstopila 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Rus Ana, Titova 117, Ljubljana.

Srg 94/15241 Rg-48782

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15241 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/08632/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  INŽENIRSKI  BIRO  DOLIN-
ŠEK, strojegradnja in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: INŽENIRSKI BIRO
DOLINŠEK, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Medenska 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinšek Franc, izstopil

14. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 11. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Dolinšek Franc, Medenska 25, Ljubljana.

Srg 94/16737 Rg-48783

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16737 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/22653/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: COPY - FILL, d.o.o., podjetje
za računalniške storitve, Parmova 53,
Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Engelman Boris, Pajnič

Andrej, Repovž Adi, Šepec Igor in Boštic
Miran, vsi izstopili 1. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Engelman Boris, Trnovski pristan 6, Ljublja-
na, Pajnič Andrej, Puhova 16, Ljubljana, Re-
povž Adi, Kavčičeva 15, Ljubljana, Šepec
Igor, Ograde 14, Stari trg pri Ložu in Boštic
Miran, Bratov Škofov 3, Ljubljana.

Srg 94/16606 Rg-48787

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16606 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/05132/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BRKIČ, dentalni studio, d.o.o.,
Rožna dolina c. II 31, Ljubljana

Skrajšana firma: BRKIČ, dentalni stu-
dio, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. II 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Brkič Slavko, izstopil

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 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-
zel Brkič Slavko, Rožna dolina c. II 31,
Ljubljana.

Srg 94/16612 Rg-48788

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 11 – 28. II. 1997 Stran 737

94/16612 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/14266/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: POD LESKO, ureditev prosto-
ra, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POD LESKO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, C. Briško-Beneške-
ga odreda 87

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Podlesnik Janez ml., izsto-

pil 15. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Podlesnik Janez ml., Trinkova 85, Ljub-
ljana.

Srg 94/15219 Rg-48790

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15219 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/24225/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: A’SVIT, informatika, trženje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana-Šmartno, Pot
na goro 23

Skrajšana firma: A’SVIT, d.o.o., Ljub-
ljana-Šmartno

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šmartno, Pot na go-
ro 23

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Domitrovič Matjaž, Bo-

horč Edi, Ličen Kunčič Jesenka, Rejc Mati-
ja, Šfiligoj Borut in Kogovšek Simona, vsi
izstopili 3. 10. 1994.

Sklep skupščine z dne 3. 10. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Domitrovič Matjaž, Bohorč Edi, Ličen
Kunčič Jesenka, Rejc Matija, Šfiligoj Borut
in Kogovšek Simona.

Srg 94/19533 Rg-100112

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19533 z dne 31. 5. 1996 pod št. vložka
1/09238/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  ECCOM,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 38

Skrajšana firma: ECCOM, d.o.o., Ljub-
ljana, Resljeva 38

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Najdič Vida, izstopila

28. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela  Najdič  Vida,  Ljubljana,  Reslje-
va 38.

MARIBOR

Srg 6140/94 Rg-158

Družba FLOWER SHOP, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Miklavž na
Dravskem polju, Ptujska c. 9, reg. št. vl.
1/3214/00, katere ustanovitelja sta Milan
Ancel in Zvonka Ancel, oba Miklavž na
Dravskem polju, Ptujska c. 9, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Milan An-
cel in Zvonka Ancel, oba Miklavž na Drav-
skem polju, Ptujska c. 9.

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 18. 7. 1995

Srg 94/04395 Rg-32668

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04395 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/07737/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: ČIPSO, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Keleminova 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlovič Lijana, izsto-

pila 3. 1. 1996.

Srg 96/01054 Rg-44454

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01054 z dne 2. 9. 1996 pod
št. vložka 2/00031/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa obrtne
zadruge iz sodnega registra zaradi zaključe-
nega likvidacijskega postopka s temile po-
datki:

Firma: ČRETA, obrtna zadruga, p.o. –
v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Orehova vas-Slivnica, Grajska

ulica 6
Dne 2. 9. 1996 se na podlagi pravno-

močnega sklepa (22. 6. 1991) likvidacijske-
ga senata Temeljnega sodišča v Mariboru,
enote v Mariboru, St 23/90-17 z dne 12. 6.
1991 vpiše izbris obrtne zadruge iz sodnega
registra zaradi zaključenega likvidacijskega
postopka.

Srg 94/03998 Rg-44465

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03998 z dne 3. 7. 1996 pod

št. vložka 1/01104/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5303524
Firma: MBM, proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MBM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 20
Osnovni kapital: 132.600 SIT
Ustanovitelja: Medja Milena in Medja

Branko, oba izstopila 2. 7. 1996.

Srg 94/05445 Rg-47520

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05445 z dne 5. 11. 1996 pod
št. vložka 1/06289/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5658314
Firma: FIL, podjetje za storitve, trgo-

vino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: FIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Hrastje 39
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lederer Marjan, izstopil

21. 10. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 634/94 Rg-26989

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot
registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:

Družba  RDEČI  BARON,  gostinstvo,
Murska Sobota, d.o.o., Titova 18, Mur-
ska Sobota, vpisano v vl. št. 1/938-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev Deškovič Dragomira, Trnov-
ski pristan 6, Ljubljana in Deškovič Ljubo-
mira, Murska Sobota, Trstenjakova 67 z dne
12. 4. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela Deško-
vič Dragomir, Trnovski pristan 6, Ljubljana
in Deškovič Ljubomir, Murska Sobota, Tr-
stenjakova 67.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
oba ustanovitelja.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 12. 12. 1995

Srg 49/96 Rg-33203

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot
registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:
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Družba CAKA, podjetje za trgovino
in storitve, Gradišče d.o.o., Gradišče
69/a, vpisana v vl. št. 1/1979/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu z dne
16. 1. 1996.

Družba nima nobenih neporavnanih ob-
veznosti in ima urejena vsa razmerja z de-
lavci.

Jovanović Slaviša, Gradišče 69/a, kot
družbenik prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika Jovanović Slaviša, Gradišče
69/a.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 19. 2. 1996

Srg 349/96 Rg-48278

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot
registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:

S.P.S., podjetje za strokovne in poslov-
ne storitve ter trgovino, Sp. Kamenščak,
d.o.o., Spodnji Kamenščak 17/b, vpisana
v vl. št. 1/1381/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Manica Karba, Ljutomer, Ulica 9. maja
2 in Martin Golob, Spodnji Kamenščak 17a,
kot ustanovitelja prevzemata obveznost pla-
čila vseh morebitnih ostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelja v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 15. 11. 1996

Srg 696/94 Rg-48824

Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot
registrsko  sodišče  objavlja  naslednji  sklep:

Družba LEBAR, podjetje za proizvod-
njo, zastopanje in trgovino, Lipovci,
d.o.o., Lipovci 59, Beltinci, vpisana pod vl.
št. 1/931/00, katere ustanovitelj je Lebar
Igor, Lipovci 59, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu z dne 22. 11. 1996.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe je prevzel Lebar Igor,
Lipovci 59.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dnei od objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mur-
ski Soboti, ker bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 26. 11. 1996

NOVA GORICA

Rg-26411

Družba PRIMA, trgovina in zastopa-
nje, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Pod
Grčno 6, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. št. 1-575-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelj je Vičič Simon, Pod Grčno 6,
Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih  preostalih  obveznosti  družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter  izbrisom  iz  registra,  pripada  ustanovi-
telju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Srg 94/02042 Rg-36934

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02042 z dne 5. 3. 1996 pod
št. vložka 1/00683/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: BIRO BELISA, projektiranje,
nadzor in razmnoževanje projektov, p.o.,
Ajdovščina

Skrajšana firma: BIRO BELISA, p.o.,
Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež:  Ajdovščina,  IV.  Prekomor-

ske 76
Osnovni kapital: 200 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 23. 12. 1994

o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Benka Lidija in Benka Samuel, oba IV.
prekomorske 76, Ajdovščina.

Srg 94/02183 Rg-47137

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02183 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/00460/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5881552
Firma:  VICOM,  video  informatika,

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

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 136
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 12. 1994

o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti izbrisane druž-
be so prevzeli Eržen Alfonz in Eržen Marti-
na, oba Vipavska 136, Nova Gorica ter Su-
ban Ciril in Suban Iris, oba Bevkova 4,
Ajdovščina.

Rg-100386

Družba AKUS, akupresura, svetovanje
za zdravo življenje in prehrano, d.o.o.,
Idrija, IX. korpusa 5a, s sedežem Idrija,
IX. korpusa 5a, ki ga je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1-1040-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 20. 12. 1994.

Ustanoviteljica  je  Ana  Koc,  Idrija,
IX.  korpusa 5a,  ki  prevzema  obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 12. 1994

Srg 96/00460 Rg-100420

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00460 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/00780/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5355834
Firma: IDEX, trgovina z blagom in sto-

ritvami, finančnim in komercialnim sve-
tovanjem, Sp. Idrija, d.o.o.

Skrajšana firma: IDEX, Sp. Idrija, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Idrija, Sp. Idrija 255
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljic družbe z dne 27. 6.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Petrič Nada, Spodnja Idrija 255 in Bo-
gataj Vlasta, Spodnja Idrija 2a.

NOVO MESTO

Srg 2634/94 Rg-17545

Družba JKR, transport, trgovina in tu-
rizem, Metlika, d.o.o., Gabrovec 50, Met-
lika, vpisana na reg. vl. št. 1/1338/00 prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Stariha Jože, Stariha
Katarina in Stariha Renata, vsi Grabrovec
50, Metlika, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT,  ki  prevzemajo  obveznost  pla-
čila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Stariha Jo-
žeta, Grabrovec 50, Metlika, ki je poob-
laščen za razdelitev vloženega kapitala v
sorazmerju z ustanovnimi deleži vseh treh
družbenikov.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 94/00910 Rg-40132

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00910 z dne 6. 6. 1996
pod št. vložka 1/01222/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: PASCO, proizvodnja, trgovina,
svetovanje, Novo mesto, d.o.o.

Skrajšana firma: PASCO, d.o.o., Novo
mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Danila Bučarja 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Stanislav, izstopil

6. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Stanislav Pavlin, Ulica Danila Bučarja
5, Novo mesto.

PTUJ

Srg 96/00135 Rg-41640

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00135 z dne 1. 7. 1996 pod št.
vložka 1/02763/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa zaradi za-
ključka stečaja in izbris iz registra s temile
podatki:

Matična št.: 5387230
Firma: PODJETJE ZA NIZKE GRAD-

NJE IN HIDROGRADNJE PTUJ, p.o. –
v stečaju

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ptuj, Ormoška 31
Osnovni kapital: 1 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-

gar Mirko, razrešen 11. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
57/91 z dne 14. 5. 1996. Sklep o zaključku
stečajnega postopka je postal pravnomočen
dne 11. 6. 1996.

Evidenca statutov
sindikatov

Št.007-02/97-230 Ob-661

1. Upravna enota Šentjur pri Celju, z
dnem izdaje te odločbe, sprejme v hrambo
statut z nazivom pravilnik sindikata podjet-
ja Cevarne Alpos.

2. Statut samostojnega sindikata Neod-
visnost – KNSS podjetje Cevarne Alpos s
sedežem  Cesta  kozjanskega  odreda 25,
Šentjur  in  nazivom:  pravilnik  sindikata
podjetja Cevarna Alpos, je vpisan v eviden-
co statutov sindikatov, dne 18. 2. 1997, pod
zap. št. 04/97.

3. Hrambo in vpis je zahtevala pooblaš-
čena oseba sindikata, Arzenšek Vlado.

4. Sindikatu, navedenemu pod 2. točko
te odločbe, se določi matična številka
113 3128.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 13/96 R-2

Hrabar Jakob, roj. 28. 4. 1894 na Veli-
kem Brdu 8, očetu Mihaelu in materi Mar-
gariti Hrabar je pogrešan (na predlog neča-
ka Hrabar Emila iz Velikega Brda 44).

Skrbnica je Ljuba Uljan iz Zabič 30/a.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 18. 12. 1996

N 26/95 R-12

Geršak Jožef, roj. 31. 1. 1875, sin Jožefa
Geršak st. in Marije, roj. Koren, z zadnjim
stalnim prebivališčem Srebernik 31, Bistri-
ca ob Sotli je pogrešan od leta 1903 (na
predlog Schweinzer Jožefe, Podgajstova ul.
3, Maribor).

Skrbnik za poseben primer je Geršak
Martin, roj. 5. 11. 1945 s stalnim prebiva-
liščem Srebernik št. 9, Bistrica ob Sotli.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 17. 12. 1996

N 11/96 R-19

Ivan Kontenti, rojen 15. 5. 1881, stan.
nazadnje v Moravčah, Grmače 59, ki je leta
1912 odšel v ZDA je pogrešan.

Začasni skrbnik je Kmetič Franc, Ljub-
ljana, Fabijanijeva 11.

Okrajno sodišče v Domžalah

dne 30. 1. 1997

N 36/96 R-31

Marin Gasparini, sin Marie, rojen 13. 10.
1960 v Umagu, Republika Hrvaška, držav-
ljan Republike Slovenije, nazadnje stanujo-
čega v Portorožu, Lucija, Liminjanska 83 je
pogrešan od 8. 9. 1996.

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Piranju

dne 21. 2. 1997

Oklici dedičem

II D 1006/93 R-21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Zetiček Mariji, roj. Duler,
hčerki Franca, roj. 14. 7. 1933, nazadnje
stanujoči v Ljubljani, Križevniška 5, kjer je
tudi umrla dne 11. 3. 1993.

Ker zapustnica oporoke ni napravila, na-
stopi v tem zapuščinskem postopku zakoni-
to dedovanje, katerega naj bi bil deležen
tudi njen sin Zetiček Marjan, ki naj bi živel
v Kanadi (če je sploh še živ), vendar pa
sodišču njegov naslov ni znan. Zato se s tem
oklicem dedič Zetiček Marjan poziva, da se
v roku enega leta od objave oklica v Urad-
nem listu RS in na sodni deski tuk. sodišča
oglasi sodišču in uveljavlja svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in
zadevo zaključilo v skladu z zakonom o
dedovanju.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 9. 12. 1994

D 179/94 R-46

Alois Matzelle iz Beljaka, Avstrija je
dne 25. 3. 1946 umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine imajo pravico vsi neznani
in tudi neznanokje bivajoči zapustnikovi de-
diči.

Ker sodišču ni znano njihovo prebivališ-
če, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.

Dedičem je postavljen za skrbnika Lji-
ljana Marija, Novo mesto, Ivana Roba
št. 32.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju

dne 15. 3. 1996

D 40/95 R-5

Janez Miklavc, sin Franca, roj. 4. 5. 1909,
upokojenec, Slovenec, vdovec, z zadnjim
prebivališčem Moste št. 27, p. Žirovnica.

Zapustnik je napravil oporoko pred pri-
čama z dne 8. 3. 1963, s katero je vse svoje
premoženje zapustil svojemu sinu.

Zapustnikovega nezakonskega otroka
pozivamo, da se priglasi sodišču v roku ene-
ga leta od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
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Oklici o skrbnikih in razpravah

obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in zadevo zaključilo v skladu z
zakonom o dedovanju.

Za skrbnika je postavljena Bojana Jon-
ke, delavka tukajšnjega sodišča.

Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 30. 12. 1996

“D”III D 768/96 R-17

Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Majcen Anici, roj. Hočevar,
roj. 5. 5. 1896, umrli 30. 12. 1972, nazadnje
stanujoči Ljubljana, Trstenjakova 2, drž.
SFRJ. Zapustnica glede dodatnega premo-
ženja ni razpolagala z oporoko, zato nastopi
zakonito dedovanje. Pri dedovanju na pod-
lagi zakona pa pridejo v poštev tudi dediči
po pok. Leopoldini Teofanovič, roj. 13. 11.
1888, Ivanu Hočevarju, roj. 9. 5. 1890, An-
tonu Hočevarju, roj. 9. 5. 1890, Amaliji Maj-
cen, roj. 15. 6. 1891, Antoniji Šušteršič, roj.
24. 8. 1893 in Emi Malešič, roj. 28. 2. 1899
in so njihovi naslovi neznani.

Potomce navedenih in njihove morebit-
ne pravne naslednike pozivamo, naj se pri-
javijo tukajšnjemu sodišču kot dediči v ro-
ku enega leta od objave tega oklica v Urad-
nem listu RS.

Po poteku roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov s
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 19. 12. 1996

II D 1332/93 R-18

Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Okretič Milošu-Frančišku, sinu
Franca, roj. 19. 4. 1931, umrlem 10. 10.
1993, nazadnje stanujočem Ljubljana, Kne-
za Koclja št. 20, drž. RS.

Zapustnik je z oporoko razdelil svoje
premoženje med sorodnike. Pri dedovanju
na podlagi zakona pa prideta v poštev tudi
zapustnikova otroka Okretič Bruno oziroma
Langhardt Bruno in zap. hči Loredana Okre-
tič, ki naj bi živela v Nemčiji oziroma naj bi
zapustnikov sin odšel neznano kam v Afri-
ko ali na Madagaskar in naslovi niso znani.

Pozivata se Bruno Okretič (Langhardt)
in Loredana Oretič in njuni morebitni prav-
ni nasledniki naj se prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči v roku enega leta od ob-
jave tega oklica v Uradnem listu RS.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 14. 1. 1997

D 150/95-6 R-23

Dne 6. 9. 1957 je umrl brezoporočno
Lonec Štefan, sin Jožefa, roj. 9. 12. 1902 iz
Lendave, Kranjčeva 36, nazadnje prebiva-
joč v Braziliji. K dedovanju so poklicani
njegovi otroci neznanih imen in neznanega
bivališča v Brazliji. Te in morebitne druge
neznane dediče pozivamo, da se v enem
letu od objave tega oklica priglasijo sodiš-
ču, ker bo sicer opravilo zapuščinsko obrav-
navo po podatkih, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Lendavi

dne 6. 2. 1997

P 611/95-40 R-11

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Feride Ibrahovič, stan. Šentiljska 23,
Maribor, zoper toženo stranko Muhameda
Halilovića, Kosova 11, Maglaj, BIH in ndl.
Mirneza Habiboviča, stan. Šentiljska 23,
Maribor, zastopanem po skrbniku za poseb-
ni primer Jasni Cajnko, zaradi izpodbijanja
očetovstva na podlagi 4. in 5. točke II. od-
stavka 84. čl. pravnega pravila ZPP skleni-
lo:

tožencu Muhamedu Haliloviću se kot za-
časni zastopnik postavi dipl. jur. Danila
Dobčnik, strokovna sodelavka pri tem so-
dišču.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo sam oziroma njegov poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 18. 12. 1996

P 126/95 R-9

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Majde Arsenovski, Britof 320,
Kranj, ki jo zastopa odvetnica Mila Seljak
iz Kranja zoper toženo stranko Pavla Arse-
novskega, neznanega bivališča, zaradi raz-
veze zakonske zveze na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku skle-
nilo:

tožencu Pavlu Arsenovskemu, rojenem
28. 9. 1947 v kraju Kukovo se kot začasni
zastopnik postavi mag. Janez Jocif, odvet-
nik v Kranju.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
postopku vse dotlej, dokler toženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler mu skrbstveni organ ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 1. 1997

I 179/96 R-22

To sodišče je na podlagi 84/2., tč. 4. člena
zakona o pravdnem postopku v zvezi s
14. členom zakona o izvršilnem postopku v
izvršilni zadevi opr. št. I 179/96 upnika A
banka d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane
zoper dolžnico Katarino Medakovič, zaradi
izterjave 117.982,90 SIT spp, dolžnici Katari-
ni Medakovič, ki je neznanega bivaliča posta-
vilo začasnega zastopnika v osebi Alenke Ba-

D 340/93 R-30

Marc Franc, pok. Franca in Ivane roj.
Rener, roj. 7. 3. 1896 v Čehovinih, razgla-
šen za mrtvega in se kot dan njegove smrti
določa 1. 1. 1975, stanujoč v Argentini nez-
nano kje.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 7. 1. 1997

ša-Petrovčič, višjo strokovno sodelavko pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Kidričeva
ul. 14. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v izvršilnem postopku, dokler dolžnica sama
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler ne bo skrbstveni organ
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 3. 2. 1997

V P 477/93 R-141

To sodišče je po sodnici Blanki Javorac,
v pravdni zadevi tožeče stranke Republike
Slovenije, Ministrstvo za obrambo, ki ga
zastopa Javno pravobranilstvo Republike
Slovenije, proti toženi stranki Vujovič Mio-
dragu, Metoda Mikuža 18, Ljubljana, zaradi
izpraznitve garaže, na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) sklenilo:

Vujovič Miodragu, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
postavlja začasna zastopnica Polona Marje-
tič Zemljič, strokovna sodelavka tega so-
dišča, ki bo zastopala toženo stranko v po-
stopku zaradi izpraznitve stanovanja.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 4. 9. 1996

II P 241/92 R-144

To sodišče je po sodnici Ireni Florjančič
Cirman, v pravdni zadevi tožeče stranke Re-
publike Slovenije, Ministrstvo za obrambo,
ki ga zastopa Javno pravobranilstvo Repub-
like Slovenije, proti toženi stranki Milikič
Nenadu, Zvezda 1, Ljubljana, zaradi izpraz-
nitve stanovanja, na podlagi določila 84.
člena zakona o pravdnem postopku (v nada-
ljevanju ZPP) sklenilo:

Miklič Nenadu, Zvezda 1, Ljubljana, se-
daj neznanega prebivališča, se postavlja za-
časna zastopnica Polona Marjetič Zemljič,
strokovna sodelavka tega sodišča, ki bo za-
stopala toženo stranko v postopku zaradi
izpraznitve stanovanja.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 4. 9. 1996

Amortizacije

N 221/96 R-171

Na predlog Maje Krašovec Cej, Cankar-
jeva ul. 17, Nova Gorica se uvaja amortiza-
cija imenske redne delnice A banke d.d.
Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
serije BC št. 0001078, 0001079, 0001080,
0001081 in 0001082, vpisanih v delniško
knjigo A banke in lastnico Majo Krašovec,
Cankarjeva 17, Nova Gorica.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 23. 12. 1996
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 42/95 S-79

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Inles Smreka, d.d., Loški Po-
tok – v stečaju za dne 15. 4. 1997 ob 9.15 v
konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

St 34/96 S-80

To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/96
z dne 27. 1. 1997 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom ABC Agrohit,
d.o.o., Trbovlje in njegovimi upniki, po ka-
teri bo dolžnik upnikom izplačal, in sicer po
naslednjih razredih:

– razred terjatev dolžnikovega ločitve-
nega upnika LB, Banka Zasavje, d.d.,

– razred terjatev strateških dobaviteljev
s poplačilom terjatev v celotnem znesku v
roku treh let od 27. 1. 1997 in obrestno
mero TOM + 5% od 1. 7. 1996 dalje do
plačila,

– razred terjatev ostalih upnikov s 60%
poplačilom posameznih terjatev v dveh le-
tih šteto od 27. 1. 1997 in obrestno mero
TOM + 5% od 1. 7. 1996 do plačila,

– razred terjatev, ki jih upnik Žito, Pe-
karstvo in testeninarstvo Ljubljana konver-
tira v lastniški delež kot stvarni vložek v
višini 145,680.286,60 SIT.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami
in način poplačila v načrtu finančne reorga-
nizacije z dne 27. 1. 1997 je sestavni del
sklepa.

Sklep ima pravni učinek tudi proti upni-
kom, ki se niso udeležili postopka prisilne
poravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
27. 1. 1997. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 14. 2.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 2. 1997

St 6/97 S-81

To sodišče je s sklepom St 6/97 z dne
18. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Astra veletrgovina, p.o., Ljub-
ljana, Dunajska 47.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren, dipl. jur. 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 dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 6. 1997 ob 12.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 2. 1997

St 11/96 S-82

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Aurea, d.d., Kovinsko
predelovalna industrija Celje, Kersniko-
va 17, Celje, drugi narok za preizkus terja-
tev, ki bo dne 28. marca 1997 ob 13. uri v
sobi 106/I tukajšnjega sodišča.

St 22/96 S-83

To sodišče je v likvidacijskem senatu
pod opr. št. St 22/96 z dne 17. 2. 1997
sprejelo naslednji sklep:

Likvidacijski postopek nad Stanovanj-
sko zadrugo Moj Dom, z.o.o., Mozirje,
Na trgu 14, se uvede in takoj zaključi.

Morebitne obveznosti do upnikov prev-
zame Merx Savinja, Podjetje trgovine, tu-
rizma in proizvodnje, p.o., Mozirje, Na trgu
4, Mozirje.

Ostanek sredstev po zaključku likvidaci-
je se razdeli med člane zadruge.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi
izbris zadruge iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 2. 1997

St 1/97 S-84

To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/97,
z dne 21. 2. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom VO TEH, podjetje za teh-
nologijo, inženiring in marketing, d.o.o.,
Veliki Okič 4/b.

Odslej firma glasi – VO TEH, podjetje
za tehnologijo, inženiring in marketing,
d.o.o., Veliki Okič 4/b – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo
11/g, Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi, v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 14. 5.
1997, ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 21. 2.
1997.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 21. 2. 1997

St 41/95 S-85

To sodišče je s sklepom St 41/95 dne
17. 2. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ITAS-PIN, d.o.o., Kočevje – v
stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se izbriše na-
vedeni dolžnik iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 2. 1997

St 24/96 S-86

To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-
nikom IMP Eurovent, podjetje za izdela-
vo in montažo prezračevalnih naprav,
d.o.o., Izola, Polje št. 8, s sklepom senata

opr. št. St 24/96 z dne 18. 2. 1997 začela
stečajni postopek in ga takoj zaključilo ter
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris
družbe iz sodnega registra.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 2. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št 16/97 La-51

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

Rok se podaljšuje do vključno 7. 3. 1997,
in sicer vsak delovnik med 8. in 12. uro na
sedežu podjetja. Vplačila delnic iz notranje-
ga odkupa z gotovino sprejemamo na priva-
tizacijski podračun, št.
51620-698-000-0075179 pri vplačilu je po-
trebno navesti: “plačilo kupnine za delnice
iz notranjega odkupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 20/96, dne 12. IV. 1996.

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

Projektivni biro
Region, p.o., Brežice

Št. 3/97 La-47

Poligalant Industrija za predelavo pla-
stičnih mas p.o. Volčja Draga podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, nek-
danjim zaposlenim in upokojencem) za so-
delovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski podjetja dne 18. 5.
1996 ter v Uradnem listu RS, št. 29 z dne
31. V. 1996. Javni poziv – rok vpisa se
podaljšuje za 15 dni od datuma objave v
Uradnem listu RS. Delavci, ki so naknadno
prejeli potrdila za neizplačane plače, vpisu-
jejo s potrdili delnice v interni razdelitvi.
Če znesek vpisanih delnic presega 20% del-
nic interne razdelitve, se potrdila uporabijo
v notranjem odkupu po proporcionalnem
pravilu.

Poligalant
Industrija za predelavo

plastičnih mas p.o.
Volčja Draga

Št. 45/97 La-48

Hmezad TP Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 4. 4. 1997.
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Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 3. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 43, z dne 2. VIII. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/715-114 pri Pukšič Silvi.

Hmezad TP Žana p.o., Žalec

La-46

SOP IKON, Industrija klimatsko odpra-
ševalnih naprav Kostanjevica na Krki, p.o.,
Krška cesta, 6 v okviru programa lastnin-
skega preoblikovanje podjetja, ki ga je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01451/1997-MK z dne 6. 2. 1997, objav-
lja program lastninskega preoblikovanja
podjetja

1. Firma: SOP IKON, Industrija kli-
matsko odpraševalnih naprav, Kostanje-
vica na Krki, p.o.

Sedež: Krška cesta 6, Kostanjevica na
Krki.

Matična številka: 5067103.
2. Osnovne dejavnosti

Podjetje je razvrščeno v šifro dejavnosti
podskupine standardne klasifikacije dejav-
nosti pod šifro podrazreda 29.240 – pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.
in ima v svoji registraciji naslednje osnovne
dejavnosti:

– inženiring in razvoj sistemov za eko-
loške in tehnološke procese,

– proizvodnja in montaža ekološke in
druge tehnološke opreme,

– projektiranje in izdelava dokumentaci-
je za ekološko in tehnološko opremo s pri-
padajočimi instalacijami,

– termodinamične in aerodinamične me-
ritve ter reguliranje ekoloških in tehnoloških
procesov;

– servisiranje ekološke in druge tehno-
loške opreme,

– storitve kovinsko predelovalne dejav-
nosti,

– reciklaža odpadnega materiala,

– marketing, trženje in svetovanje pri na-
črtovanju in uvajanju opreme za ekološke
in tehnološke procese,

– storitve reklame in ekonomske propa-
gande,

– trgovina na debelo in drobno ter v tran-
zitu neživilskih proizvodov iz vseh trgov-
skih strok, predvem repromateriala, rezerv-
nih delov za ekološko in drugo tehnološko
opremo  ter odpadnega in reciklažnega ma-
teriala,

– posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev v okviru ekološke in tehno-
loške opreme ter pripadajočih instalacij,

– komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev,

– prevoz blaga v cestnem prometu,
– obračunske, računovodske in knjigo-

vodske storitve in svetovanje,

– finančni inženiring,

– izvoz in uvoz na debelo in drobno ter v
tranzitu neživilskih proizvodov iz vseh tr-
govskih strok,

– izvajanje investicijskih del v tujini,

– storitve raziskovanja ter dajanja in upo-
rabe informacij in znanja v gospodarstvu in
znanosti,

– zastopanje tujih oseb in posredovanje
v prometu blaga in storitev,

– konsignacijska prodaja blaga,

– mednarodni prevoz blaga.
3. Pravna oblika organiziranosti
Družbeno podjetje, nominirani kapital

podjetja je v celoti sestavljen iz družbenega
kapitala, tako da nenominirani kapital pri-
pada samo družbenemu kapitalu.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 10,02% Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10,02% Odškodninski sklad,

– 19,97% Sklad Republike Slovenije za
razvoj,

– 19,97% upravičenci iz naslova interne
razdelitve,

– 40,01% upravičenci iz naslova notra-
njega odkupa.

5. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

5.1. prenos navadnih deležev na sklade
v višini 40% družbenega kapitala, od tega:

– 10,02% na Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– 10,02% na Odškodninski sklad,

– 19,97% na Sklad Republike Slovenije
za razvoj;

5.2. interna razdelitev deležev do vseh
možnih 19,97%,

5.3. notranji odkup deležev do vseh mož-
nih 40,01%.

6. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-
žev

6.1. Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku Delo predložijo lastniške certifika-
te oziroma potrdila v zameno za deleže in-
terne razdelitve.

V primeru, če ostane del deležev neraz-
deljen, bo podjetje za preostanek po preteku
30. dnevnega roka iz prejšnjega odstavka
naredilo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih s pozivom na zamenjavo last-
niških certifikatov v roku 10 dni po objavi.
Preostanek deležev do 19,97%, ki ne bo
razdeljen niti na ta način, bo podjetje v skla-
du z zakonom o lastninskem preoblikovanju
preneslo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj. O vrsti deležev, ki bodo prenešeni,
bo odločal organ upravljanja.

V primeru, da bo predloženih lastnin-
skih certifikatov oziroma potrdil več, kot je
razpoložljivih deležev, namenjenih za in-
terno razdelitev, se bodo presežni lastniški
certifikati oziroma potrdila uporabili za no-
tranji odkup.

Deleži za interno razdelitev so navedeni
deleži prve emisije z oznako B, ki imajo
nominalno vrednost 10.000 SIT.

Prodajna cena za delež je 10.000 SIT.

Podjetje vodi razdeljene začasnice za de-
leže interne razdelitve v dematerializirani
obliki na računih posameznih upravičencev
in začasnic upravičencem ne bo razdelje-
valo.

6.2. Notranji odkup deležev
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v

časniku Delo z vplačilom pristopijo k pro-
gramu notranjega odkupa.

Deleži, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist ude-
ležencev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo s presežnimi lastninskimi certifi-
kati iz interne razdelitve, so navadni deleži
prve emisije z oznako C, deleži, ki se kupu-
jejo z gotovino in ostalimi načini pa so na-
vadni deleži z oznako D. Deleži imajo no-
minalno vrednost po 10.000 SIT. Prodajna
cena za delež je ob upoštevanju 50% popu-
sta 5.000 SIT in se za vplačilo v gotovini
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva odkupa od Skla-
da RS za razvoj.

Podjetje uredi organizacijo programa no-
tranjega odkupa s pravili, ki jih sprejmejo
vsi udeleženci programa notranjega odkupa
ob vpisu in vplačilu deležev.

Podjetje vodi odkupljene deleže v dema-
terializirani obliki na računih posameznih
udeležencev notranjega odkupa in začasnic
ne bo razdeljevalo.

7. Delaže interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vplačevali v
prostorih finančno-računovodske službe
podjetja v 30-dnevnem prekluzivnem roku
od dne objave tega poziva v časniku “Delo”
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

V gotovini bodo upravičenci delnice
vplačevali na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 51600-698-75233.

8. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Miroslavu Žiberni,
tel 0608/87-039.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove
na zakonu temelječe pravice oziroma prav-
na korist, ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dne-
va te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Repub-
like  Slovenije  v  Ljubljani.  Pritožba  zo-
per  odločbo  agencije  o  odobritvi  progra-
ma  preoblikovanja  se  vloži  pri  Agenciji
Republike  Slovenije  za  prestrukturiranje
in  privatizacijo,  Kotnikova  28,  Ljub-
ljana.

SOP IKON, p.o.,
Kostanjevica na Krki

La-49

Mestni kino Ptuj, p.o., Cvetkov trg 1,
Ptuj, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo odo-
brila z odločbo št. LP 02055/1997/-BJ z dne
29. 1. 1997.

1. Firma: Mestni kino Ptuj, p.o.
Sedež: Cvetkov trg 1, Ptuj.
Matična številka: 5053382.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču na Ptuju, št. registrskega
vložka 1/481/00.

2. Osnovna dejavnost je kinematografija.
3. Mestni kino Ptuj, p.o., je podjetje v

družbeni lastnini s 100% družbenim kapita-
lom.
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4. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo, predvidena last-
niška struktura preoblikovanega podjetja je:

– 10% delnic oziroma deležev Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja,

– 10% delnic oziroma deležev Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% delnic oziroma deležev Sklad za
razvoj oziroma po izvršeni prodaji investi-
cijske družbe,

– 60% delnic (deležev) fizične osebe –
sodelujoči v interni razdelitvi (20%) in no-
tranjem odkupu (40%) delnic oziroma dele-
žev.

5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:

– prenos 40% navadnih delnic (deležev)
na sklade,

– interna razdelitev delnic (deležev) v
višini 20% družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic (deležev) v vred-
nosti 40% družbenega kapitala.

Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.342 SIT, v notranjem odkupu se upo-
števa 50% popust, pri denarnih vplačilih pa
se kupnina revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vpla-
čila kupnine skladu.

6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja da v 30
dneh po objavi poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski podjetja:

6.1. Predložijo lastniške certifikate v za-
meno za delnice (deleže) interne razdelitve;
te delnice (deleži) so navadne, imenske in
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanje.

Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov v višini
20% družbenega kapitala, bo podjetje v na-
daljnih 8 dneh z objavo na oglasni deski
izvedlo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih. Podjetje bo prenehalo zbirati
certifikate družinskih članov, ko jih bo pred-
loženih dovolj za preostanek do 20% druž-
benega kapitala.

Če pa bi upravičenci 1. kroga predložili
lastniške certifikate v vrednosti, večji od
20% družbenega kapitala, bodo lahko pre-
sežke po proporcionalnem znižanju upora-
bili za notranji odkup delnic (deležev).

6.2. Pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo delnice (deleže) in vplačajo
kupnino za prvi paket delnic (deležev) no-
tranjega odkupa.

Delnice (deleži) notranjega odkupa so
navadne, imenske in za čas trajanja progra-
ma notranjega odkupa neprenosljive izven
programa, razen z dedovanjem. Delnice (de-
leži), ki jih upravičenci pridobijo v notra-
njem odkupu v zameno za presežne last-
niške certifikate, so enake delnicam (dele-
žem) interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, razen z dedovanjem, po tem pa so
enake kot druge delnice (deleži) notranjega
odkupa. V primeru presežka vplačil, se vpla-
čani zneski znižajo z uporabo kriterija pov-
prečnega mesečnega osebnega dohodka po-
kojnine zadnjih treh mesecev pred javnim
pozivom.

7. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice (deleže) na sede-
žu podjetja na Ptuju, Cvetkov trg 1, med 8.

in 12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo na
privatizacijski podračun podjetja št.
52400-698-20257.

30 dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov, vpis in vplačilo delnic (dele-
žev) je prekluziven – upravičenec, ki zamu-
di rok, ne more sodelovati pri interni razde-
litvi oziroma notranjem odkupu delnic (de-
ležev) podjetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic ter način in
pogoji prenosa bo urejen s pravili  notranje-
ga odkupa.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
foramcije v podjetju ali na tel. št.
062/773-326, pri Srečku Šnebergerju. V
podjetju bo v času vpisovanja zainteresira-
nim na vpogled program in sklep o preobli-
kovanju.

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 roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odlož-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Mestni kino Ptuj, p.o.

Št. 260/97 La-50

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01512/1997-GV z dne
11. 2. 1997 odobrita Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo.

1. Splošni podatki o podjetju:
Firma in sedež: USZ Podjetje za ureja-

nje stavbnih zemljišč, p.o., Vojkova 63,
Ljubljana.

Matična št.: 5067618.
Dejavnost: pretežna dejavnost je:
– priprava strokovnih podlag in oprav-

ljanje strokovnih opravil pri pridobivanju,
urejanja in oddaji stavbnih zemljišč,

– opravljanje svetovalnega inženiringa
za urejanje stavbnih zemljišč,

– organizacija in posredovanje pri pro-
metu z nepremičninami,

– opravljanje finančnih in računovodskih
poslov za druge uporabnike,

– opravljanje premoženjsko pravnih in
zemljiškoknjižnih zadev,

– izvajanje inženiring dejavnosti za vse
objekte nizke gradnje.

Šifra dejavnosti podjetja: 110-404.
Pravna oblika organizairanost USZ Pod-

jetje za urejanje stavbnih zemljišč, p.o., je
družbeno podjetje s 100% družbeno lastni-
no.

2. Predvideni načini lastninskega preob-
likovanja:

– interna razdelitev deležev – 20% druž-
benega kapitala,

– prenos deležev na Sklad RS za razvoj
po 29. členu – 40% družbenega kapitala,

– prenos navadnih deležev na Pokojnin-
ski sklad – 10% družbenega kapitala,

– prenos navadnih deležev na Odškod-
ninski sklad – 10% družbenega kapitala,

– prenos navadnih deležev na Sklad RS
za razvoj – 20% družbenega kapitala.

3. Javni poziv k vpisu in vplačilu de-
ležev

Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojene delavce, da lahko v
30 dneh po  objavi prvega poziva v Urad-
nem listu RS in na oblasni deski podjetja
zamenjajo lastniške certifikate za začasnice
oziroma potrdila o prevzetju deležev ter ta-
ko sodelujejo pri interni razdelitvi deležev
(I. krog).

Če bo vrednost vpisanih in vplačanih de-
ležev presegla 20% družbenega kapitala, se
število deležev, ki jih upravičenci prejmejo
iz interne razdelitve deležev, proporcional-
no zniža vsem upravičencem.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% deležev, namenjenih interni raz-
delitvi, bo z objavo internega razpisa začel
teči nov 8-dnevni rok za vpis deležev ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog).

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

Deleži, pridobljeni iz interne razdelitve
so neprenosljivi dve leti po pridobitvi razen
z dedovanjem.

4. Vpis in vplačilo deležev
Deleže iz interne razdelitve bodo upra-

vičenci lahko vpisovali in vplačali na sede-
žu podjetja v Ljubljani, Vojkova 63, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Gotovinska vplačila se bodo vplačevala
na privatizacijski podračun podjetja št.
50105-698-24389, ki je odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadzor in informira-
nje, podružnica Ljubljana št.
50105-698-24389.

5. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po tel. št. 1682-197.

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 roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

USZ, podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, Ljubljana

Št. LP 00895/1997-ST La-52

Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo izdaja na pod-
lagi šestega odstavka 20. člena zakona o
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lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), in 25j. člena
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti
Sklada RS za razvoj in obveznostih Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
(Ur. l. RS, št. 71/94, 57/95) ter 124., 125.,
142. člena in prvega odstavka 202. člena
zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. SFRJ, št. 47/86) ter uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 6/94,
43/94 in 68/94) sledečo odločbo:

Lastninsko se preoblikuje podjetje IPI
p.o., Jesenice, Spodnji plavž 6d, Jesenice.

Izbrana je sledeča kombinacija načinov
lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu;

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad;

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad;

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj;

Sprejme se program lastninskega preob-
likovanja podjetja IPI, p.o., Jesenice, Spod-
nji plavž 6d, Jesenice.

Nominalna vrednost družbenega kapita-
la podjetja znaša 72,686.000 SIT.

Na podlagi določbe šestega odstavka 20.
člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93;
dalje: zakon) je Agencija RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo (dalje: agencija) spre-
jela sklep o lastninskem preoblikovanju
podjetja IPI, p.o., Jesenice, Spodnji plavž
6d, Jesenice.

Agencija je ugotovila vrednost nomini-
ranega  družbenega kapitala, ki je podlaga
za preoblikovanje po zakonu, po stanju na
dan 1. 1. 1993 v višini 72,686.000 SIT z
otvoritveno bilanco stanja, ki jo je podjetje
izdelalo na podlagi metodologije, predpisa-
ne z uredbo o metodologiji za izdelavo ot-
voritvene bilance stanja (Ur. l. RS, št. 24/93,
62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95;
dalje: metodologija).

Nominalna vrednost osnovnega (nomi-
niranega) kapitala podjetja je 72,685.000
SIT. Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo izdanih 72.685 začasnic (dalje:
delnic), ki jih bo po vpisu preoblikovanja
podjetja v sodni register nadomestilo z del-
nicami, z nominalno vrednostjo ene delnice
v višini 1.000 SIT.

Podjetje je skladno uredbi oblikovalo re-
zerve v višini 13,245.000 SIT.

Na predlog podjetja je agencija izbrala
sledeče načine lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 60% družbenega kapita-
la (43,612 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1,320 SIT),

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala
(7,268 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1,320 SIT),

– prenos navadnih delnic na Odškodnin-
ski sklad – v višini 10% družbenega kapita-
la (7,268 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1,320 SIT),

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj – v višini 20% družbenega kapitala

(14,537 delnic – “navadne delnice”, prodaj-
na cena delnice je 1,320 SIT).

Podroben načrt izvedbe lastninskega
preoblikovanja je opredeljen v programu
lastninskega preoblikovanja podjetja.

V teku postopka ni bilo ugotovljenih za-
konskih zadržkov po 5. členu, prvem od-
stavku 15. člena, drugem odstavku 45. čle-
na, četrtem odstavku 49. člena zakona, ki bi
preprečevali lastninsko preoblikovanje pod-
jetja, ter s tem agenciji, da izda predmetno
odločbo.

Podjetje mora pri javni objavi vsebine s
to odločbo odobrenega programa preobli-
kovanja ter poziva upravičencem v dnev-
nem  tisku  objaviti  tudi  sledeč  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 roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.” Iz teksta zgoraj navedenega pravne-
ga pouka je razvidno, da se javna objava
programa hkrati šteje kot vročanje z javnim
naznanilom v smislu 94. člena zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ,
št. 47/86).

Agencija je glede na gornjo obrazložitev
ter v njej citiranih zakonskih določil odloči-
la, kot to izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od

dneva njene vročitve dovoljena pritožba na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani. Pri-
tožba se vloži ali poda ustno na zapisnik pri
organu, ki je izdal to odločbo.

Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

Odkupi poslovnih deležev družb

La-53

Na podlagi 12. in 16. člena zakona o
privatizaciji pravnih oseb v lasti sklada Re-
publike Slovenije za razvoj in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št.
71/94 in 57/95) – dalje: zakon ter ponudbe
sklada,  organ  upravljanja  Avtoimpex,
Podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana ponuja vsem upravičencem od-
kup poslovnega deleža družbe z uporabo
načinov  interne  razdelitve  in  notranjega
odkupa

1. Ponudba se nanaša na odkup dela po-
slovnega deleža sklada v družbi Avtoim-
pex, d.o.o., Ljubljana, in sicer:

1.1. 5,49% poslovni delež, kar predstav-
lja 20% od poslovnega deleža, ki je predmet
privatizacije po zakonu z uporabo načina
interne razdelitve delnic,

1.2. 10,98% poslovni delež, kar pred-
stavlja 40% od poslovnega deleža, ki je
predmet privatizacije po zakonu z uporabo
načina notranjega odkupa.

2. Ponudba se nanaša izključno na upra-
vičence, ki jih opredeljuje zakon:

2.1. Zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci družbe Avtoimpex, d.o.o.,
Ljubljana.

2.2. Zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci pravnih oseb, ki so v celoti ali
delno v lasti družbe Avtoimpex, d.o.o.,
Ljubljana.

2.3. Ožji družinski člani zaposlenih, ven-
dar samo pod pogojem, da vrednost vplačil,
s katerimi bodo upravičenci iz točk 2.1. in
2.2. te ponudbe sodelovali v interni razdeli-
tvi, ne bo dosegla vrednosti deleža name-
njenega interni razdelitvi in zgolj za preo-
stanek deleža, do vrednosti deleža namenje-
nega interni razdelitvi.

3. Odkup poslovnega deleža v okviru no-
tranjega odkupa je možen le v primeru, če so
upravičenci sodelovali pri interni razdelitvi.

4. Prodajna cena poslovnega deleža z
uporabo načina interne razdelitve znaša
5,322.800 SIT.

5. Prodajna cena poslovnega deleža z
uporabo načina notranjega odkupa znaša
10,645.600 SIT.

6. Vplačilo kupnine v okviru interne raz-
delitve se opravi z izročitvijo lastniških cer-
tifikatov iz 31. člena ZLPP, oziroma potrdil
za manj izplačane neto osnovne plače iz
25.a člena ZLPP, pri čemer morajo upravi-
čenci najprej uporabiti potrdila in šele nato
lastniške certifikate.

7. Vplačilo kupnine v okviru notranje-
ga odkupa se opravi v gotovini, z izročitvi-
jo presežnih potrdil za manj izplačane neto
osnovne plače iz 25.a člena ZLPP, oziroma
lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP,
pri čemer se pri odkupu upošteva 50% za-
konski popust. Kupnina ali del kupnine, ki
se v okviru notranjega odkupa plača z go-
tovino, se od 1. 1. 1993 do dneva plačila
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen.

8. Organ upravljanja družbe Avtoimpex,
d.o.o., Ljubljana, poziva vse upravičence,
da v roku 30 dni od objave te ponudbe v
časopisu Delo, vpišejo in vplačajo poslovni
delež in tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi in notranjem odkupu poslovnega deleža.

9. Upravičenci lahko vpišejo in vplačajo
poslovni delež na sedežu družbe Avtoim-
pex, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 13. uro.

10. To ponudbo organ upravljanja po-
sreduje zaradi izvajanja svojih obveznosti
po zakonu, upravičencem pa je znano gos-
podarsko stanje družbe, oziroma so jim na
sedežu družbe na razpolago vsi potrebni po-
datki in dokumentacija o tem, zato družba
in sklad izključujeta kakršnokoli jamčeva-
nje za stvarne ali pravne napake na družbi,
njenih sredstvih, pravicah ali obveznostih
in/ali poslovnem deležu, ki je predmet te
ponudbe.

11. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri priva-
tizaciji ponujenega poslovnega deleža na se-
dežu družbe pri Kovač.

Organ upravljanja Avtoimpex, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest

Ob-649

Svet Valvasorjeve knjižnice Krško raz-
pisuje na podlagi 35. člena zakona o zavo-
dih delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo izpolnjevati splošne z

zakonom določene pogoje in posebne pogo-
je, ki so:

– da je bibliotekar ali višji knjižničar,
oziroma da ima visokošolsko ali višješolsko
izobrazbo družboslovne smeri,

– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

po opravljenem strokovnem izpitu v knjiž-
ničarski dejavnosti,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti,

– da je pri svojem strokovnem delu do-
segel delovne rezultate, da bo lahko uspe-
šno opravljal tudi dela in naloge strokovne-
ga vodje zavoda.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na Svet Valvasorjeve knjižnice Krš-
ko CKŽ 26 Krško.

Prijavljene kandidate bomo o izidu raz-
pisa obvestili v 30 dneh po končani izbiri.

Valvasorjeva knjižnica Krško

Št. 024/97 Ob-650

Razpisna komisija Javnega zavoda Le-
karna Brežice razpisuje na podlagi določil
22. člena statuta zavoda prosto delovno me-
sto

direktorja zavoda – za polni delovni
čas

Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg z zakonom predpisanih
pogojev izpolnjuje še naslednje razpisne po-
goje:

– da ima visokošolsko izobrazbo farma-
cevtske smeri in opravljen strokovni izpit,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v lekarniški dejavnosti,

– da je slovenski državljan,
– da aktivno obvlada slovenski jezik.
Delovno mesto direktorja zavoda razpi-

sujemo za 4-letni mandat.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-

brazbi naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa z oznako “Za razpisno komi-
sijo” na naslov: Javni zavod Lekarna Breži-
ce, 8250 Brežice, Černelčeva 8.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Javni zavod Lekarna Brežice
razpisna komisija

Št. 122-17/97 Ob-709

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

oddelku za delovne spore Višjega delov-
nega in socialnega sodišča;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani,

– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru;

c)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Piranu,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za vzdrževalna dela v skladišču
Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
9-10 z dne 21. II. 1997, Ob-601, Št. 941 se
prva alinea druge točke pravilno glasi:

– predelava tehnološke inštalacije na av-
topolnilnici in na cevnem razvodu.

Uredništvo

Št. 01-343-5/97 Ob-621

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 Ribnica v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Kočev-
je, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Ribnica za obdobje 1997 -1999

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

razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje,
Rožna ul. 39, odsek za gozdne prometnice
in tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čišče-
nje prepustov, dražnikov in brežin; nabava,
nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasipa-
nega materiala; profiliranje vozišča; nabava
in vgrajevanje dražnikov ter cevnih prepu-
stov, postavljanje prometnih znakov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,552.000 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 po delovnih nalogih, izdanih na os-
novi 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 za javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-
sarno Občine Ribnica v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Ribnica” ter imenom in naslo-
vom ponudnika in naslovnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ribnica

Št. 4/10/65-1997 Ob-622

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 15 objavlja, na podlagi
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom
Slovenije, št. 5/95)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

laserskih tiskalnikov za delo
v računalniški mreži in izven

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

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja la-
serskih tiskalnikov za delo v LAN in izven
na področju marketinga in telekomunikacij
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za potrebe uprave in vseh PE Telekom Slo-
venije, p.o.

3. Razpisna dokumentacija: natančnejše
informacije v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo oziroma konfiguracijo in tipom želenih
tiskalnikov, lahko ponudniki dobijo od
3. marca 1997 do vključno 7. marca 1997
pri Petru Omerselu ali Romanu Lipičniku v
službi informatike Poslovne enote Celje, La-
va 1, tel. (063) 421-360 ali (063) 421-370
od 8. do 14. ure.

4. Vrednost investicije: ocenjena vred-
nost investicije znaša 15 mio SIT.

5. Dobavni rok: v najkrajšem možnem
času po sklenitvi pogodbe oziroma najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo ponudniki, ki so ustrezno registrirani
za opravljanje dejavnosti, imajo dovoljenje
za delo, ustrezne kadre in izkušnje ter zago-
tovljeno servisno podporo. Ponudbi je po-
trebno priložiti:

– izpis iz sodnega registra,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti po 4. členu zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93).

Ponudbe morajo vsebovati elemente na
podlagi navodila o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije št. 5/95).

7. Merila za izbor najugodnjejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponujenih del,

– servisni pogoji,
– reference,
– boniteta,
– cena (fiksna, brez predplačil),
– roki,
– plačilni pogoji (rok plačila 90 dni po

izstavitvi računa).
Investitor si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejšo ponudbo ne
šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov Telekom Slovenije
p.o., PE Celje, Lava 1, 3102 Celje ali nepo-
sredno oddane v glavni pisarni administra-
cije PE Celje, soba 228, do vključno 2. apri-
la 1997 do 10. ure. Ponudbe morajo biti v
enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oz-
nako: “Ne odpiraj - ponudba tiskalniki”.

9. Odpiranje ponudb bo 3. aprila 1997
ob 13.30 v sejni sobi št. 801/VIII, Telekom
Slovenija p.o., Cigaletova 15, Ljubljana. Na
odpiranje so vabljeni vsi predstavniki po-
nudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni v roku najkasneje 45 dni po odpiranju
ponudb.

Št. 4/10/64-1997 Ob-623

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Cigaletova 15 objavlja, na podlagi
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem (Uradno glasilo Telekom
Slovenije, št. 5/95),

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

delovnih postaj za računalniško
projektiranje, tipa PC s periferno

opremo

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

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja de-
lovnih postaj za računalniško izdelavo TK
dokumentacije, tipa PC s periferno opremo
(PC PentiumPro/200 MHz/64 MB RAM/HD
2,1 GB / DIAMOND STEALTH 64/CD
ROM/LAN 3COM ETHERLINK/EIZO
21”/WIN NT4.0/TISKALNIK LaserJet
A4-A3/TISKALNIK Color LaserJet
A4-A3/PLOTTER Color InkJet A4-A1 /SCAN-
NER color ScanJet) za potrebe uprave in
vseh PE Telekom Slovenije, p.o.

3. Razpisna dokumentacija: natančnej-
še informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo oziroma konfiguracijo delovnih
postaj in samo razpisno dokumentacijo,
lahko ponudniki dobijo od 3. marca 1997
do vključno 7. marca 1997 pri Petru Omer-
selu ali Romanu Lipičniku v službi infor-
matike Poslovne enote Celje, Lava 1, tel.
(063) 421-360 ali (061) 421-370 od 8. do
14. ure.

4. Vrednost investicije: ocenjena vred-
nost investicije znaša 60 mio SIT.

5. Dobavni rok: v najkrajšem možnem
času po sklenitvi pogodbe oziroma najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo ponudniki, ki so ustrezno registrirani
za opravljanje dejavnosti, imajo dovoljenje
za delo, ustrezne kadre in izkušnje ter zago-
tovljeno servisno podporo. Ponudbi je treba
priložiti:

– izpis iz sodnega registra,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti po 4. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93).

Ponudbe morajo vsebovati elemente na
podlagi navodila o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/95).

7. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponujenih del,
– servisni pogoji,
– reference,
– boniteta,
– cena (fiksna, brez predplačil),
– roki,
– plačilni pogoji (rok plačila 90 dni po

izstavitvi računa).
Investitor si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejšo ponudbo ne
šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov Telekom Slovenije,
p.o., PE Celje, Lava 1, 3102 Celje ali nepo-
sredno oddane v glavni pisarni administra-
cije PE Celje, soba 228, do 2. aprila 1997
do 10. ure.

Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj -
ponudba PC delovne postaje”.

9. Odpiranje ponudb bo 3. aprila 1997
ob 13. uri v sejni sobi št. 801/VIII, Telekom
Slovenija p.o., Cigaletova 15, Ljubljana. Na
odpiranje so vabljeni vsi predstavniki po-
nudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni v roku najkasneje 45 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.

Ob-624

Občina Šmarje pri Jelšah 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 plazov

1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija plazu v Senovici,
b) sanacija plazu na Babni gori.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 14,070.660 SIT,
b) 3,496.050 SIT.
4. Predvideni začetek del je 7. 4. 1997.

Zaključek del: najkasneje 15. 6. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejše cene, roki za iz-
vedbe, najugodnejše reference in plačilni
pogoji.

Naročnik bo pri odločitvi o najugodnej-
šem ponudniku odločal na podlagi vseh na-
vedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.

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 Šmarje pri Jelšah, pri Lah Antonu, tele-
fon št. 063/821-007 in 063/821-111.

8. Kompletne ponudbe z oznako: “Po-
nudba za sanacijo plazu v Senovici” in “Po-
nudba za sanacijo plazu na Babni gori” “Ne
odpiraj” morajo oddati ponudniki do 24. 3.
1997 do 10. ure na naslov: Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Šmarje pri Jelšah 24. 3. 1997, ob
11. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 352-64/94 Ob-626

Na podlagi 2. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem in okolje

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje, Poljanska 28, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
1. Izdelava prostorskih ureditvenih po-

gojev za območji urejanja ŠR 1/2-1 in ŠR
1/2-2 del,

2. Izdelava prostorskih ureditvenih po-
gojev za območja urejanja CI 6/10 Infekcij-
ska klinika, CI 6/11 Univerzitetni KC del,
CI 6/12 Medicinska fakulteta, CI 6/13 Po-
rodnišnica in CI 6/14 Vojna bolnišnica,

3. Izdelava zazidalnega načrta za ob-
močji urejanja CO 7/22 in CP 7/22 Spodnje
Poljane in prostorskih ureditvenih pogojev
za območja urejanja CI 7/21 Roška Kasar-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 11 – 28. II. 1997 Stran 747

na, CP 7/23 Klavnica in CR 8/1 Gruberjev
prekop del.

4. Izdelava prostorskih ureditvenih po-
gojev za območje urejanja ŠR 3/1-2 Podu-
tik.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za vse ali posamično nalogo.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije
(projektna naloga, pogoji soglasodajalcev,
vzorec pogodbe), ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS vsak delovni dan med 8.30 in
10.30 na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje, Poljanska 28, Ljubljana, po pred-
hodnem dogovoru. Dodatna pojasnila lahko
ponudniki dobijo na istem naslovu pri Mar-
jeti Zornada vsak delovnik med 8.30 in 9.30
in v času uradnih ur v ponedeljek in sredo
med 9. in 12. uro ter v sredo med 14. in
16. uro (tel. 13-36-288, faks 322-046).

4. 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:

1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime

ponudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za iz-

polnitev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji za de-

javnost, v katero spadajo razpisane naloge,
ki ne smejo biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravlje-
nih nalogah s področja razpisanih del.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izo-

brazbeni strukturi in strokovne reference
projektne skupine ponudnika ter potencial-
nih in obveznih zunanjih sodelavcev (za na-
logi pod točko 2.3. in 2.4.) s področja svoje
ponudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih in ob-
veznih zunanjih sodelavcev za izvajanje
posamezne naloge v okviru projektne sku-
pine.

5. Datum, do katerega velja ponudba,
pri čemer veljavnost ponudbe ne sme biti
krajša od 45 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifika-
cijo stroškov (ločeno za arhitekturo, urbani-
zem, komunalno energetsko infrastrukturo,
študije vplivov na okolje, materialne
stroške, davek itd.) za izdelavo razpisane
naloge za čas trajanja naloge s terminskim
planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe
upošteval v celoti razpisne in finančne po-
goje naročnika v smislu racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

9. Navedbo pooblaščene osebe, ki da-
je tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi
s ponudbo.

Odgovorni nosilec mora biti v delovnem
razmerju pri ponudniku in mora izpolnjeva-
ti zakonsko opredeljene pogoje za nosilca
naloge.

Naročnik si pridržuje pravico možnosti
pogajanj s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb s ciljem racionalnejšega gos-
podarjenja s proračunskimi sredstvi.

5. Rok za oddajo ponudb je 14. marec
1997 najkasneje do 10. ure v vložišču na-
ročnika, Poljanska 28, Ljubljana.

6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo v enem izvodu, v zapečateni ovojnici z
navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako
“Ne odpiraj - Ponudba - PIA (navedba posa-
mezne naloge), za vsako nalogo posebej.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več nalog hkrati, zadostuje, da podat-
ke oziroma dokumente, zahtevane pod
6. točko alinee 1-5, predloži le enkrat. Ti
podatki oziroma dokumenti naj bodo pred-
loženi v posebni ovojnici z navedbo “Ne
odpiraj - Ponudba - PIA - skupna dokumen-
tacija”.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo v petek
14. marca 1997 ob 11. uri v prostorih Mest-
ne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddel-
ka za urbanizem in okolje, Poljanska 28/I.
Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisme-
no pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo
pravice dajati pripomb k postopku.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– poznavanje območja obravnave,
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– transparentnost ponudbe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– izvedbeni roki,
– cena.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z me-
rili iz prejšnjega odstavka.

O rezultatih izbora bodo ponudniki pi-
sno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb, ter bodo pozvani
k podpisu pogodbe.

Prepozne, nepravilno opremljene, nepo-
polne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah in podatkih. Po-
nudniki se udeležujejo postopka na lastne
stroške in tveganje. Naročnik si pridržuje
pravico odločitve o sprejemu ponudbe.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za urbanizem in okolje

Št. 01-012-2/95 Ob-625

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

javni razpis
za izbiro izvajalca večjih vzdrževalnih

del na lokalnih in nekategoriziranih
cestah v Občini Loški Potok v letu 1997

1. Naročnik: Občina Loški Potok, Hrib
102, Loški Potok.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo večjih vzdrževalnih del (gradbeno
- asfalterska dela) na lokalnih in nekatego-
riziranih cestah in cestnih odsekih v Občini
Loški Potok.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Loški Potok; vsak
delovni dan v času razpisa (inf. na tel.
867-147 pri Vesel). Pri dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu pristojbine v višini 20.000 SIT na
ŽR št. 51310-630-12024 Občine Loški Po-
tok, z namenom nakazila; pristojbina za več-
ja vzdrževalna dela v Občini Loški Potok.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
– gradbena dela – 7,000.000 SIT,
– asfalterska dela – 14,000.000 SIT.
Ponudniki imajo možnost predložitve po-

nudbe tudi za posamezna dela; gradbena
oziroma asfalterska.

Investitor si pridržuje pravico zmanjša-
nja obsega del, glede na dotok finančnih
sredstev oziroma realizacijo v dveh letih.

Obseg del, kakor tudi rok za začetek in
dokončanje, bodo določeni z izvajalsko po-
godbo.

5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost),

– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

ipd.).
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe,
– način obračunavanja del,
– garancijski roki,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Loški Potok,
Hrib 102, 1318 Loški Potok.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - Večja vzdrže-
valna dela na cestah v Občini Loški Potok”
in navedbo imena ponudnika ter naslovni-
ka. Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija
investitorja, Občine Loški Potok. O datumu
odpiranja bodo obveščeni po pošti.

9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Loški Potok

Ob-627

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) ter na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Upravna enota Brežice

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih 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).
1. Predmet razpisa je:
a) izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za
opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov s področja:
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– gradbeništva (visoke in nizke gradnje),
– strojnih instalacij in opreme (plinske,

vodovodne instalacije, ogrevanje in prezra-
čevanje),

– elektroinstalacije in opreme,
– varstva pri delu,
– prometa in zvez (telekomunikacije,

prometne ureditve na cestah),
– varstvo okolja,
ki izpolnjujejo pogoje 29. in 26. b. člena

zakona o graditvi objektov.
2. Izbrani izvajalci bodo strokovna dela

na teh področjih opravljali kot člani komisi-
je za tehnični pregled zgrajenih objektov, ki
jo bo na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov imenoval Oddelek za okolje in pro-
stor ter promet in zveze Upravne enote Bre-
žice.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranje in z
njim povezanega tehničnega svetovanje ali
druge ustrezne dejavnosti in katerih stro-
kovni delavci izpolnjujejo predpisane po-
goje.

4. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev so:

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, registracija,

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih strokovnih sodelavcev
z ustreznimi dokazili za posamezna področ-
ja,

– cenik storitev (bruto ura), plačilni po-
goji za posamezen strokovni ogled ter ugod-
nosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daje strokovnega mnenja.

5. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti ponudnikov z določitvijo najugodnejših
ponudnikov:

– boljša strokovna usposobljenost,
– reference na tem področju,
– zaželjeno poznavanje zakona o splo-

šnem upravnem postopku.
6. Rok za oddajo pisne prijave in doku-

mentacijo z dokazili o usposobljenosti je 15
dni od objave v Uradnem listu RS na na-
slov: “Upravna enota Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice” do 12. ure.

7. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “javni razpis za izbiro
izvajalca za strokovna dela pri tehničnih
pregledih” – Ne odpiraj!.

Dodatne informacije o razpisu lahko
zainteresirani dobijo na sedežu Upravne
enote Brežice, ali po telefonu na št.
0608/62-050 pri Mihaeli Prevejšek.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Upravne enote Brežice,
v pisarni št. 17.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bomo upoštevali.

Upravna enota Brežice

Št. 35101-0096/96-5 Ob-628

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava delilne kuhinje

in jedilnice
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, od 11. do 14. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite štiri-
najsti 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 de-
lilne kuhinje in jedilnice.

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

Ob-629

Osnovna  šola  Draga  Bajca  Vipava
objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

športnega semaforja v telovadnici
osnovne šole

1. Naročnik je Osnovna šola Draga Baj-
ca, Vinarska 4, Vipava.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
športnega semaforja v telovadnici osnovne
šole.

Semafor naj bo uporaben za košarko, ma-
li nogomet, odbojko. Sestava naj bo:

– osnovni pano z naslednjimi prikazi:
– čas igre,
– rezultat dveh ekip,
– število period (0–9),
– indikatorji TIME OUT,
– skupno število osebnih napak ekipe

(0–9),
– indikator zaustavitve časa.
– osebne napake igralce,
– akcijski čas (30 sek).

3. Rok dobave: marec 1997.
4. Ogled telovadnice je možen na delov-

ni dan od 7. do 13. ure. Kontaktna oseba je
Ljudmila Kovač, ravnateljica, tel.
065/65-051.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– primernost aparata,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji

(1/2 po podpisu pogodbe, ostalo obročno),
– rok dobave in montaže,
– garancijski roki in servisiranje,
6. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
a) ime, naziv in naslov ponudnika,
b) dokazila o registraciji,

c) reference,
d) ponudbena cena z vključenim promet-

nim davkom,
e) vzorec pogodbe.
7. Oddaja ponudb: ponudbe predložite v

desetih dneh od objave v Uradnem listu RS
na naslov: Osnovna šola Draga Bajca, Vi-
narska 4, 5271 Vipava, v zapečateni kuver-
ti, z oznako “Ponudba za semafor. Ne odpi-
raj!”

8. Javno odpiranje ponudb in izbira bo v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo o datumu in uri odpira-
nja ponudb pisno obveščeni.

Osnovna šola Draga Bajca
Vipava

Št. 5/97 Ob-630

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 spre-
membah in dopolnitvah odredbe o financi-
ranju in sofinanciranju 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 Luče v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Na-
zarje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine Luče
za leto 1997

1. Naročnik: Občina Luče.
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
Luče. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dokazilom o plačanih ma-
terialnih stroških razpisne dokumentacije v
višini 16.000 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.

Predvidoma se bodo izvajala naslednja
dela: profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
odvodnih jarkov, čiščenje brežin, gramozi-
ranje, valjanje, nabava in vkopavanje drež-
nikov, izdelava podpornih zidov, izdelava
lesenih kašt, izgradnja propustov in posta-
vitev prometne signalizacije...

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 13,000.000 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 oziroma ime pondunika, dokazilo

o registraciji, zahtevane reference, cenik
razpisanih del, izhodiščni cenik strojev in
delovne sile, skupno vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, datum do
katerega velja ponudba, ostale ugodnosti in
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osnutek pogodbe. Obvezna določila pogod-
be – način obračunavanja del, rok plačila,
način sprememb cen, delež stroškov in po-
imenski seznam podizvajalcev, rok izvedbe
del, način obračuna premika strojev, zago-
tovilo o upoštevanju delovnih in življenj-
skih pogojev kot jih določajo veljavne ko-
lektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe. Ponudba naj bo sestavljena po vrst-
nem 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 šte-
je), do 12. ure, v sprejemno pisarno Občine
Luče v zaprti kuverti, z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine
Luče”. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
13. uri na sedežu Občine Luče.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Luče

Zavod za gozdove Slovenije – OE
Nazarje

Ob-631

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi
določil zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96),
zakona o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

redno vzdrževanje lokalnih, občinskih in
drugih nekategoriziranih cest v Občini

Velike Lašče
1. Naročnik: Občina Velik Lašče, Velike

Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: redna letna vzdrže-

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

3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prevzamejo na Občini Velike Lašče, Velike
Lašče 15, Velike Lašče.

4. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti obseg, kot je razpisan, glede na razpo-
ložljiva sredstva.

Izvajalec del v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Dela po javnem razpisu se bodo pred-
videno pričela izvajati v mesecu marcu 1997
na območju Občine Velike Lašče, pogodba
bo sklenjena za obdobje 12 mesecev.

6. Merila za izbor najugodnejšega in naj-
ustreznejšega ponudnika:

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

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

nudbena cena na enoto,
– fiksnost cen in način plačila (možnost

odloga plačila),
– realnost in kompletnost ponudbe,
– jamstvo za opravljeno delo,

– najcenejši ponudnik ni vedno najugod-
nejši,

– druge ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo razpisanih del.

7. Rok za oddajo ponudbe je 10. dan od
objave v Uradnem listu RS do 11. ure. Po-
nudbe se dostavijo na naslov naročnika: Ob-
čina Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike
Lašče, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za vzdrževanje cest”.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno najkasneje v 10 dneh od odpiranja po-
nudb.

9. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Občina Velike Lašče

Ob-633

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
Mariborski vodovod

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

sanacijo vodarne v Mariboru – Vrbanski
plato

A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba sanacijskih

del v Vodarni na Vrbanskem platoju v Ma-
riboru.

2. Investitor: Mariborski vodovod, jav-
no podjetje, d.d., Maribor, Jadranska c. 24.

3. Predstavnik investitorja: Tehnično
razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodo-
voda, Eva Jaki, inž. gr.

Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago
pri Mariborskem vodovodu od 28. 2. 1997
dalje po predhodni najavi.

4. Projektna dokumentacija: izdelana pri
Univerzi Maribor, Fakulteta za gradbeniš-
tvo – gradbeni inštitut – septembra 1996.

5. Lokacija objekta: Vodarna – Vrbanski
plato.

6. Vrsta razpisanih del:
a) sanacija strehe,
b) sanacija steklenjaka stopnišča,
c) sanacija žlot,
d) sanacija fasade.
7. Pričetek del: predviden pričetek del

april 1997, čas izgradnje je 30 delovnih dni.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh raz-

pisanih del je 4,000.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elabo-

rata z vsemi prilogami je do 21. 3. 1997 do
12. ure.

Ponudbe se dostavijo na naslov: Mari-
borski vodovod – TRS, Komunalno podjet-
je, p.o., 2000 Maribor, Jadranska c. 24.

Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 12. uri v sejni sobi Mariborskega vodo-
voda.

O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15
dni po opravljenem odpiranju ponudb.

B) Posebni pogoji za oddajo del

1. Ponudnik je dolžan sm temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, po-
pise del in zahtevke iz tehničnega poročila
ter investitorja v ponudbi pisno opozoriti
na morebitne napake ali pomanjkljivosti v
tehnični dokumentaciji, ki vplivajo na po-
nudbo.

2. Ponudba mora biti sestavljena na pri-
loženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.

3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.

V ponudbi je treba navesti možnost kre-
ditiranja.

V zapečateni kuverti poleg ponudbe mo-
rajo ponudniki priložiti kalkulativne osno-
ve: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obra-
tovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepred-
videnih in dodatnih del.

4. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
naslednjo dokumentacijo:

– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumen-

tacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahte-

ve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podob-

nih objektih,
– garancijo za kvaliteto izvedenih del v

skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,

– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,

– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-
pisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela iz-
vajali sami,

– izjavo o fiksnosti cen do konca izgrad-
nje,

– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,

– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,

– da jamči za kvaliteto del in za dovrši-
tvene roke kooperantov,

– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na os-
novi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.

5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.

6. Opcija ponudbe mora veljati 30 kole-
darskih dni.

7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.

8. Nepopolne, nejasne in prepozno od-
dane ponudbe bodo izločene.

9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 1.000 SIT. Dokumentacija bo preda-
na ob dokazilu vplačila, na žiro račun
51800-601-12066.

Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
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Št. 354-35-2/97-1800-14 Ob-634

Konzorcij občin za izvajanje regijskega
projekta Center za gospodarjenje z odpadki
– Cegor objavlja

javni razpis
za izvedbo geološko-geotehničnih
preiskav na prednostnih lokacijah

projekta Cegor
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dvignejo na Mestni občini Maribor, Ko-
munalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, Maribor, od datuma objave dalje, pri
Janezu Ekartu, dipl. inž., tel. 062/227-527
ali 062/225-261, ki je na voljo tudi za vsa
dodatna pojasnila.

Ponudbo na javni razpis morajo ponud-
niki predložiti v roku 10 dni od datuma
objave, na naslov Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nici z oznako “Javni razpis – geološko-geo-
tehnične preiskave za Cegor”, na ovojnici
mora biti naslov, telefonska številka in faks
ponudnika.

1. Naročnik je konzorcij občin za izgrad-
njo regijskega projekta Center za gospodar-
jenje z odpadki – Cegor, ki ga zastopa žu-
pan Mestne občine Maribor, dr. Alojz Križ-
man, dipl. inž.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ocenjena na 4,500.000 SIT.

3. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana
dela. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne
razpisne naloge v skladu z razpisno doku-
mentacijo, bodo zavrnjene kot nepopolne.

Ponudba mora vsebovati:
– skupno ceno geološko-geotehničnih

preiskav za vsako prednostno lokacijo po-
sebej,

– skupno ceno geološko-geotehničnih
preiskav za vse prednostne lokacije (nude-
nje v paketu),

– ceno po enoti za izvedbo prospekcij-
skih vrtin in sondažnih jaškov (SIT/m) ter
za izvedbo vseh vrst laboratorijskih prei-
skav zemljin in hribin (SIT/preiskavo).

Ponudnik lahko ponudi tudi več ponudb,
če je po njegovi presoji možna realizacija v
več variantah, vendar mora ponuditi tudi
varianto skladno z razpisno dokumentacijo.

4. Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– svoje ponudbene pogoje,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Sloveniji, iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika. Izpisek ne sme biti sta-
rejši od 6 mesece,

– reference ponudnika in referenčne po-
datke o nosilcih razpisane naloge z njihovi-
mi imeni, eventualne podizvajalce in njihov
delež v poslu,

– kadrovsko sestavo ponudnika,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da

je njegova ponudba izdelana v skladu z raz-
pisnimi pogoji in navodili ponudnika.

5. V ponudbi mora biti naveden rok ve-
ljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od
90 dni.

6. Rok za izvedbo razpisanih del je odvi-
sen od doseženega soglasja z lastniki zem-
ljišč, kjer so predvidene geološko-geoteh-
nične preiskave.

7. Ponudbena cena je fiksna, tako da po-
nudnik ni upravičen do podražitev. Kolikor

ponudnik ta razpisni pogoj ne sprejme, mo-
ra to v ponudbi posebej izkazati.

Ponudbena cena mora zajemati vse daja-
tve (davke), tako da naročnik na ponudbeno
ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodat-
kov. Eventualna dodatna dela naročnik in
ponudnik dogovorita s posebnim dogovo-
rom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.

8. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– opremljenost ponudnika,
– lastni delež ponudnika v celotnem ob-

segu ponudbe,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika z upošteva-
njem vseh razpisanih meril.

10. Naročnik ponudnikom ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

Za konzorcij občin projekta Cegor
Mestna občina Maribor

Št. 03301-0001/95-16 Ob-635

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in

montažo garažnih rolo vrat
1. Naročnik: mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izdelavo in montažo garaž-
nih rolo vrat.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,600.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija oziroma po-
trebni podatki so na razpolago na sedežu
naročnika, soba št. 28/a/II, (Sašo Govekar),
oziroma Boris Pritekelj, soba št. 149/I, kjer
ponudniki dobijo vse ostale potrebne infor-
macije.

5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– skladnost ponudbe z razpisnimi po-
goji,

– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-
nosti,

– reference, garancija za kvaliteto del in
izpolnjevanje rokov izvajanja del.

7. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
bodo v skladu z določbami 12. člena odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94).

8. Lokacija objekta: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

9. Predvideni rok izvedbe del: april 1997
oziroma po dogovoru z naročnikom.

10. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko 8 dan od
dneva objave razpisa na naslov: Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, soba št. 28a, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba za izde-
lavo in montažo garažnih rolo vrat!”.

11. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v stavbi Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sejna soba št.
20/I, dne 10. 3. 1997 ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 41/97 Ob-636

Na podlagi uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Prostovoljno
gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1/a

javni razpis
za nadgradnjo gasilskega kombiniranega

vozila
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Ptuj, Natašina pot 1/a.
2. Predmet razpisa: nadgradnja gasilske-

ga kombiniranega vozila na podvozje TAM
190 T 15 ŠK ODG, 4+4 z naslednjimi last-
nostmi:

– rezervoar za vodo iz nerjavečega ma-
teriala 2.500–3.000 l,

– visokotlačna črpalka Rosenbauer,
– navijak z gumi cevjo 30 m,
– prostori za penilno sredstvo v tipizira-

ni plasični embalaži, gasilko opremo (dihal-
ni aparati, rezervne jeklenke, električni agre-
gat, gasilske cevi, ročnike in ostalo manjšo
gasilsko opremo in orodje).

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti BON 1, BON 2,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši rok izdelave,
– garancija.
5. Ponudba mora prispeti na naslov: Pro-

stovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot
1/a, 2250 Ptuj, do vključno 10. dne po obja-
vi v Uradnem listu RS, do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba”.

6. Odpiranje ponudb bo 10. dne po obja-
vi javnega razpisa v Uradnem listu RS, ob
13. uri v pisarni Prostovoljnega gasilskega
društva Ptuj, Natašina pot 1/a.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v Prostovoljnem gasilskem druš-
tvu Ptuj, tel. 062/771-123 ali faks
062/771-123 v dopoldanskem času.

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj

Št. 5/97 Ob-637

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Republike Slovenije, Ljubljana, Tr-
dinova 8, objavlja na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
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javni razpis
za nabavo kolesarskih čelad

1. Predmet razpisa je nabava 1.000 kom
kolesarskih varnostnih čelad v velikosti upo-
rabni za kolesarje stare med 10 in 15 leti
(300 kom št. 54, 300 kom št. 56, 300 kom št.
58 in 100 kom št. 60 – obseg glave oziroma
EUR številke).

Dodatne zahteve:
– potrdilo pristojne organizacije o ustrez-

nosti čelade,
– barvna lestvica,
– dodatni napisi (tisk ali nalepka) akcije

in sponzorjev na čeladi.
Cena mora biti fiksna in mora vsebovati

tudi ceno treh barvnih nalepk (ali barvnih
odtisov na čeladi) v velikosti 1 kom
40 × 50 mm in 2 kom 30 × 120 mm, ceno
dostave po dispoziciji naročnika na naslove
v Sloveniji. Navedena naj bo tudi cena za
dodatne čelade nad 1000 kom, z opcijami
naročila in dobave v letu 1997.

2. Orientacijska vrednost razpisanih če-
lad znaša: 2,100.000 SIT.

3. Rok dobave – sukcesivno v letu 1997
po pogodbi.

4. Lokacija dostave: Občinski sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Sloveniji in članice sveta (ca. 50 naslovov).

5. Na čeladi je lahko znak proizvajalca z
vsemi podatki le na notranji strani čelade.
Za znak in napis proizvajalca na vidnem
delu čelade, lahko proizvajalec ponudi so-
delovanje kot pokrovitelj.

Vse druge informacije lahko dobite na
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Ljubljana, Trdinova 8, na tel.
327-892, faks. 1328-105 – Iztok Juvan.

Ponudba mora vsebovati (za vsak model
čelade posebej):

– naslov in dejavnost podjetja, dokazila
o registraciji, navedbo pooblaščene osebe,

– ponujen model z opisom, kopijo potr-
dila pristojne organizacije o ustreznosti če-
lade in vzorec čelade,

– barvno lestvico, v kateri so čelade iz-
delane,

– ceno z roki plačila,
– rok dobave,
– rok veljavnosti ponudbe (vsaj do kon-

ca marca 1997).
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so:
– model čelade, cena, garancija, rok do-

bave, dostava po Sloveniji, posebne ugod-
nosti,

– pokroviteljstvo, proizvodnja v Slove-
niji.

Pisne ponudbe za vsak model posebej (z
vzorcem) morajo prispeti v zaprtih omotih z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za čelado” in
polnim imenom in naslovom pošiljatelja naj-
kasneje 14. 3. 1997 do 12. ure na naslov
“Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, 1000 Ljubljana, Trdinova 8”.

Odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997 ob 13.
uri v prostorih Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu, Ljubljana, Trdino-
va 8.

Postopek odpiranja ponudb, izbora po-
nudnika, obveščenja in sklepanje pogodbe
bo izvedeno v skladu z določili odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudniki bodo v 15 dneh po odpiranju
ponudb obveščeni o odločitvah po odpira-
nju ponudb in bodo lahko po tem roku prev-
zeli vzorce čelad iz ponudb, razen vzorca
izbranega ponudnika.

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Republike Slovenije

Ob-632

Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana,

Hajdrihova 19.
Predmet razpisa:
1. Avtomatski DNA/RNA sintetizator:
– z dvema neodvisnima sintetskima ko-

lonama,
– z vsaj osmimi mesti za nukleotide,
– z osmimi reagenčnimi posodami,
– z 0,04 – 0,05/ 0,2/ 1,0/ 10–15 µ molar-

no skalo in
– z možnostjo nadzorovanja pritiska v

sistemu in učinkovitosti sinteze s povratno
kontrolo.

2. Računalnik za nadzor in krmiljenje
sintetizatorja ter obdelavo podatkov.

3. Sofrware za komunikacijo med PC in
sintetizatorjem z možnostjo kreiranja last-
nih DNA/RNA sekvenc in protokolov.

A) Orientacijska vrednost celotne razpi-
sane opreme: 60.000 USD v SIT protivred-
nosti.

B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika,
2. Dokazilo o registraciji ponudnika, ki

ne sme biti starejše od 30 dni,
3. Bonitetna poročila (1, 2, 3), ki ne sme-

jo biti starejša od 30 dni; zasebni podjetniki
morajo predložiti davčno napoved za prete-
klo leto,

4. Natančne tehnične specifikacije opre-
me,

5. Cena po posameznih postavkah in
končna cena celotne opreme v SIT, ki vklju-
čuje prometni davek,

6. Garancijski pogoji,
7. Servisiranje opreme,
8. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka,

9. Način plačila,
10. Datum, do katerega velja ponudba,
11. Reference,
12. Možne posebne ugodnosti,
13. Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom,
14. Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
15. Možne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika : kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, komplet-
nost ponudbe, plačilni pogoji, dobavni, ga-
rancijski, servisni in ostali pogoji ponudbe.

Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo na sedežu naročnika pri
dr. Jožetu Kobetu, telefon: 061/17-60-200,
telefaks: 12-59-244, v delovnem času KI.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – DNA/RNA sintetizator”.

Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni od dne-
va javne objave na naslov naročnika: Ke-
mijski inštitut, Ljubljana, Ljubljana, Hajdri-
hova 19.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti, mo-
rajo biti oddane priporočeno.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
10.30 v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki morajo predložiti pooblastila za za-
stopanje.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vlala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 033-02/97 Ob-638

Republika Slovenija, Upravna enota Tol-
min, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
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 nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci, ipd.,

– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
ipd,

– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
svinčniki, ipd.),

– računalniški material (tonerji, diskete,
ipd.),

– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-
rial.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
3,500.000 SIT.

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

Ponudba mora vsebovati ime (firmo) in
sedež ponudnika, reference ponudnika, spi-
sek ponujenega materiala s ceniki z vklju-
čenim prometnim davkom, izjavo o jamst-
vu kvalitete ponujenega blaga, podatke o
dobavnih rokih in načinu dostave blaga na-
ročniku ter plačilne pogoje. Dokumenti iz
te  točke  morajo  biti  žigosani  in  podpi-
sani.

Ponudba mora vsebovati izpisek iz sod-
nega registra o registraciji podjetja ter do-
kazila o boniteti ponudnika, Dokumenti iz
te točke morajo biti originalni ali pa overje-
ni pri notarju.

Ponudba mora vsebovati s strani ponud-
nika podpisan predlog pogodbe za sklenitev
posla, ki je predmet tega razpisa.

K ponudbi je treba priložiti tudi propa-
gandno in tehnično gradivo o ponujenem
pisarniškem materialu.
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4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok,
način dostave, način in rok plačila.

5. Ponudbe je treba dostaviti najkasneje
8 dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov Republika
Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ul. pad-
lih borcev 1/b, 5220 Tolmin, v zaprti ovoj-
nici z napisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala” z oznako
ponudnika.

Če 8 dan ni delovnik, je treba ponudbe
oddati prvi delovni dan po izteku razpisne-
ga roka istemu naslovniku do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za oddajo ponudb ob 13. uri v sejni
sobi Upravne enote Tolmin.

6. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija, ki jo bo imenovala
Upravna enota Tolmin.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe.

Upravna enota Tolmin

Št. 115/97 Ob-639

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana,
Aškerčeva 5, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo računalniške

opreme
1. Predmet razpisa:
Indigo 2:
– 175 Mhz R10000 CPU/1 MB cache,
– Solid Impact Graphics,
– 128 MB Memory,
– 4 GB System Disk,
– 20 inch Color Monitor,
– tipkovnica, miška.
Internal 4xCD ROM SCSI Drive,
SCSI Extension Box (for up to 4 devices),
Additional 4.1 GB disk, Internal,
External 4mm DAT Drive, 4.0GB Capa-

city.
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 4,800.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– overjeno fotokopijo registracije pod-

jetja in njegove dejavnosti – za samostojne
podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega
organa za dejavnost katere predmet je raz-
pis; dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva 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,

– referenčno listo,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti po lastni presoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok in podatke o servisira-

nju,

– ceno FCO sedež kupca izražena v SIT
mora biti fiksna, z vključenim morebitnim
popustom in prometnim davkom ter pogoje
plačila. Cena mora biti oblikovana za plači-
lo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas njene
življenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen
tudi vzorec servisne pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
5. Dodatne informacije lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo na FKKT, Aškerčeva
5, Ljubljana, tel. 17-60-520, dr. Anton Me-
den.

6. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – Indigo 2”.

7. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po poteku roka za oddajo pisnih
ponudb ob 8. uri v sejni sobi fakultete na
Aškerčevi 9, v Ljubljani.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

8. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija za odpiranje
ponudb ne bo obravnavala in bodo zavrnje-
ne. Ponudbe, ki v ovojnici ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 3. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

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

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo

Št. 4/97 Ob-640

Na podlagi odredbe postopka za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Ko-
munalno stanovanjska družba d.o.o. Aj-
dovščina, po pooblastilu Občine Ajdovšči-
na

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta

rekonstrukcije in razširitve centralne
čistilne naprave Ajdovščina

1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
Ajdovščina, po pooblastilu Občine Aj-
dovščina.

2. Predmet javnega razpisa: izdelava
idejnega projekta rekonstrukcije in razširi-
tve centralne čistilne naprave Ajdovščina.

3. Dvig razpisne dokumentacije in infor-
macije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v prostorih Komunalno stano-
vanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška

c. 23/b, v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS. Dodatne informacije in vpogled z
vso ostalo razpoložljivo dokumentacijo do-
bijo pri Anici Peternelj, dipl. inž. na CČN
Ajdovščina tel. (065/51-155) po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

4. Orientacijska vrednost del
Predvidena vrednost izvajanja pogodbe-

nih del znaša 3,200.000 SIT.
5. Pričetek in dokončanje del: marec

1997, rok dokončanja pa 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najbolj ugodnega po-
nudnika:

6.1. Oblika jamstva za doseganje pro-
jektiranih parametrov;

6.2. Reference pri izvajanju tovrstnih
del;

6.3 Organizacijska in kadrovska struktu-
ra projektantske organizacije;

6.4. Finančno stanje ponudnika;
6.5. Ponudbena cena;
6.6. Finančni pogoji za zagotavljanje fik-

sne cene storitev in ostale ugodnosti ponud-
nika.

7. Rok za dostavo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov Komunalno stanovanjska družba
d.o.o., Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina v
zaprtih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za idejni projekt CČN Ajdovšči-
na”.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisij-
sko, istega dne ob 13. uri v prostorih Komu-
nalno stanovanjske družbe d.o.o. Goriška c.
23/b, Ajdovščina. Predstavniki ponudnikov
se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s
pismenimi pooblastili.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina

Št. 97-5/1 Ob-641

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Kamnik kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve

1. Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik.

2. Predmet razpisa:
2.1. Izgradnja fekalne kanalizacije Mo-

ste,
2.2. Sanacija brežin in postavitev odboj-

ne ograje ob l.c. Velika Lašna.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

za točki:
2.1. 16,000.000 SIT,
2.2. 5,000.000 SIT.
4. Pričetek del pod točko 2.2. je predvi-

den v mesecu marcu 1997 in dokončanje v
treh mesecih.

5. Pogoji za udeležbo:
– ponudniki lahko ponudijo izvedbo del

za točko 2.1. in 2.2. ločeno ali v celoti,
– ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se
financirajo iz proračuna Republike Slove-
nije,

– če ima ponudnik pripombo na origi-
nalni popis lahko svoje pripombe oziroma
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predloge napiše kot varianto v posebni pri-
logi,

– investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši ali večji obseg del od
razpisanega glede na razpoložljiva finančna
sredstva,

– ponudnik mora pod točko 2.1. in 2.2.
priložiti reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

– dela pod točko 2.1. se bodo izvajala
istočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste.

6. Finančni pogoji
Izvedba del oziroma sklepanje pogodbe

je pogojeno še s sklepi posameznih organov.
Dinamika dotoka sredstev še ni znana, zato
mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje;

– v ponudbi določiti absolutne fiksne ce-
ne na ključ do konca gradnje;

– k ponudbi priložiti osnutek pogodbe
po sistemu “ključ v roke”;

– plačilo del po situacijah, razlika 15%
pa v roku 15 dni po uspešno opravljenem
tehničnem pregledu.

7. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na razpisanih de-

lih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
8. Splošni pogoji:
– popise del in potrebno tehnično doku-

mentacijo pridobijo zainteresirani na Obči-
ni Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št.
11, po predhodnem dokazilu o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije za: točko
2.1. – 10.000 SIT in točko 2.2. – 5.000 SIT
na žiro račun Občine Kamnik, Upravni or-
gan, št. 50140-637-813087.

Eventualne dodatne informacije pridobi-
jo zainteresirani pri Trebušak Alojzu, tel. št.
061/817-087.

9. Končna določila
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-

verti z naslovom ponudnika in oznako: “Ne
odpiraj - ponudba za izbiro izvajalca brez
omejitve”, priporočeno po pošti ali oddati
osebno v vložišče Občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.

Rok za oddajo ponudb za točko 2.1. je
30 dni, za točko 2.2. pa 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Kamnik, sejna soba št. 9/pritličje, Glavni
trg 24, Kamnik na prvi delovni dan po pote-
ku razpisa ob 11. uri.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Kamnik

Št. 403-324/96-50 Ob-642

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86
in 59/96) objavlja

javni razpis
za izdelavo PGD, PZR in PZI projektov

za rekonstrukcijo podstrešja OŠ
Mladika

a) Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Mest-

ni trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa: izdelava investicij-

sko tehnične dokumentacije v kvaliteti PGD,

PZI in PID (22. člen zakona o graditvi ob-
jektov) za rekonstrukcijo podstrešja v Os-
novni šoli Mladika na Ptuju.

3. Ponudnik mora upoštevati normative
Ministrstva za šolstvo in šport Republike
Slovenije za projektiranje osnovnih šol za-
radi sofinanciranja.

4. Orientacijska vrednost naloge znaša
2,000.000 SIT.

5. Rok za izdelavo dokumentacije je
30. 5. 1997.

6. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Oddelku za družbene de-
javnosti Mestni trg 1 (tel. 062/772-731) ob
predložitvi potrdila o plačilu v višini 10.000
SIT na žiro račun 52400-630-20701.

b) Plačilni pogoji: plačilo po opravlje-
nem delu na podlagi mesečnih situacij.

c) Kriteriji za izbiro ponudbe:
– ugodnejša cena, fiksna cena,
– krajši rok izvedbe,
– reference na tovrstnih objektih,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
d) Dodatni pogoji:
1. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil ((Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudba naj zajame koordiancijo pro-
jektanta z bodočimi izvajalci del.

2. Ponudbe je potrebno dostaviti v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov Mestna občina Ptuj, Od-
delek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba PGD, PZR in PZI
projekti OŠ Mladika”.

3. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri, v
prostorih oddelka za družbene dejavnosti.
Kolikor se izteče 15. dan na dela prosti dan
(sobota, nedelja, praznik), se ponudbe lah-
ko oddajo še naslednji delovni dan do 12.
ure. O izidu izbora bomo ponudnike pisme-
no obvestili v roku 15 dni.

4. Investitor ni obvezen podpisati pogod-
be z nobenim ponudnikom v primeru previ-
sokih cen, neustreznih referenc ali zaradi
izpada pororačunskih sredstev.

Mestna občina Ptuj

Št. 403-36-40/96-97 Ob-643

Na podlagi 15. člena odloka o proračunu
Občine Piran za leto 1996 (Ur. objave št.
18/96) in odredbe o pogojih in načinu jav-
nega razpisa za oddajo del, ki se financirajo
iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Občina Piran

javni razpis
za nabavo vozil

Predmet razpisa je izbira najugodnejše-
ga dobavitelja avtomobilov.

1. Vozila morajo po namembnosti odgo-
varjati karakteristikam vozila za prevoz oseb
do 8 + 1, možnost prevoza manjših tovorov
in kombinacijo.

2. Število vozil: 2 kom.
3. Okvirna vrednost: do 3,000.000 SIT

za vozilo vključno s PD.
4. Ponudba mora vsebovti:
– firmo z navedbo dejavnosti ter regi-

stracijo, ki ni starejša od 3 mesecev,
– ponudbena cena z PD,

– dobavni rok,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– opcija ponudbe,
– plačilne pogoje z možnostjo delnega

zamika plačila ali kreditiranja,
– garancijske roke,
– navedbo pooblaščenih servisov v bli-

žini kupca,
– opis vozila o ustreznosti napram zah-

tevi razpisu,
– prospektni material s tehničnimi ka-

rakteristikami vozil,
– možnost dodatne opreme.
5. Merilo za izbor ponudnik:
– kvaliteta,
– pondubena cena, fiksnost cen, način

plačila,
– dobavni rok,
– garancija in servisna mreža,
– druge ponujene ugodnosti,
– najcenejša ponduba in obvezni naju-

godnejša.
6. Ponudbe je potrebno dostaviti v zape-

čateni kuverti z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba za nabavo vozil” na naslov: Občina
Piran, Urad za premoženje in gospodarske
javne službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

7. Rok dostave: najkasneje 10 dni po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure.

8. Komisija bo upoštevala samo pravo-
časno prispele ponudbe in ponudbe, ki iz-
polnjujejo zahteve tega razpisa.

9. Odpiranje ponudb bo na dan zaključe-
nega razpisa ob 13. uri v mali sejni dvorani
Občine Piran.

10. Prisotni ponudniki se morajo izkaza-
ti s pooblastilom o zastopanosti.

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

12. Dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo na tel. št. 066/746-201 pri Bogda-
nu Babniku vsak delovnik od 8. do 9. ure.

13. V primeru bistvenega odstopanja po-
nudbe od okvirne vrednosti si razpisovalec
pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe za
nabavo.

14. Razpisovalec nima do ponudnikov,
ki niso bili izbrani, nobenih obveznosti.

Občina Piran

Št. 40300-0004/97-002 Ob-644

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota, objavlja na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/94 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega

materiala
I. Predmet razpisa je dobava pisarniške-

ga materiala za potrebe Upravne enote Mur-
ska Sobota.

II. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala za leto 1997 znaša
7,000.000 SIT.

III. Vrsta pisarniškega materiala, ki je
predmet tega razpisa, je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije, ki jo zainteresirani lah-
ko dvignejo vsak delovnik od 8. do 14. ure
pri vodji oddelka za občo upravo, druge
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upravne naloge in skupne zadeve /tel.:
069/31-000 int. 310).

IV. Rok dobave pisarniškega materiala:
sukcesivno, tekom leta 1997.

V. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du s 12. členom cit. odredbe in mora vsebo-
vati zlasti naslednje podatke in dokazila:

1. Firmo oziromo ime ponudnika z na-
vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje.

2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejše
od 3 mesecev.

3. Obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso
starejši od 1 meseca oziroma napoved za
odmero dohodnine za preteklo leto (za sa-
mostojne podjetnike).

4. Dokazila (podatke) o kvaliteti ponuje-
nih artiklov (tehnični opisi, propagandni ma-
terial ipd.).

5. Osnutek pogodbe.
6. Specifikacijo blaga in rekapitulacijo

ponudbe.
7. Cenik za blago po specifikaciji (cene

morajo biti izražene v domači valuti, fco
kupec, s posebej prikazanim prometnim dav-
kom).

8. Morebitne popuste in durge ugodno-
sti.

Specifikacija blaga in ceniki postanejo
sestavni del pogodbe!

VI. Merila za izbor ponudnikov so pred-
vsem: kvaliteta, cena, dobavni roki, popusti
oziroma druge ugodnosti, rok plačila.

Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo
ali katerokoli ponudbo.

VII. Postopek razpisa:
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Republika Slovenija Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, do 15. 3. 1997.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la” ter točnim nazivom in naslovom ponud-
nika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
18. 3. 1997 ob 12. uri v prostorih Upravne
enote Murska Sobota, Kardoševa 2 (vhod
št. I, drugo nadstropje, soba št. 50); pred-
stavniki ponudnikov morajo priložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali ne-
popolne ponudbe bodo izločene iz obravna-
ve.

Ob-645

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota, objavlja na podlagi 89. čle-
na 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 in Ur. l.

RS, št. 59/96) ter 4. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) na območju Upravne enote

Murska Sobota
1. S tem razpisom se iščejo:
– izvajalci, ki so sposobni in primerni za

opravljanje posameznih strokovnih del pri

tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov;

– izvajalci, ki so sposobni in primerni za
opravljanje pregledov in ugotovitev pogo-
jev za opravljanje dejavnosti po 4. členu
zakona o gospodarskih družbah.

2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev:

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti;

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili;

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku;

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daje strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora.

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 15
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro iz-
vajalca za strokovna dela pri tehničnih pre-
gledih.”

Dodatne informacije na Upravni enoti v
Murski Soboti, pri vodji Oddelka za okolje
in prostor, tel. 069/31-000 int. 230.

4. Javno odpiranje ponudb bo 20. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 12. uri v mali
sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, II.
nadstropje, soba št. 25.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

6. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Upravna enota Murska Sobota

Ob-647

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo objektov in
opreme športnega parka v Kobaridu v

najem
1. Predmet razpisa: – nogometno igrišče

z atletsko stezo in napravami,
– asfaltno igrišče za rokomet in košarko,
– športna dvorana, z namenom organizi-

ranja športne rekreacije ter športnih in dru-
gih prireditev.

2. Orientacijska cena najema znaša letno
1,050.000 SIT.

3. Razpisni pogoji: – opis in program
predvidenih dejavnosti,

– ponujena višina najemnine,
– izjava ponudnika, da ne bo oviral OŠ

Kobarid pri izvajanju njene dejavnosti v ok-
viru rednega pouka in izvenšolskih dejav-
nosti,

– izjava ponudnika, da ne bo oviral re-
kreativne dejavnosti občanov,

– reference ponudnika,
– pogodba se sklepa za določen čas 5 let,

z možnostjo podaljšanja,
– pravne osebe morajo prijavi priložiti iz-

pisek iz sodnega registra glede poslovne de-

javnosti, fizične osebe pa dokaz o izpolnje-
vanju pogojev za pridobitev obrtnega dovo-
ljenja oziroma za pridobitev naziva “samo-
stojni podjetnik” ter potrdilo o državljanstvu.

4. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši.

5. Drugo
Udeleženci natečaja morajo v navede-

nem razpisnem roku plačati jamstvo za re-
snost ponudbe v višini 30.000 SIT na ŽR
Občine Kobarid št. 52030-630-7113 ter po-
trdilo priložiti ponudbi.

Izbrani ponudnik mora skleniti najemno
pogodbo najkasneje v roku 15 dni od preje-
ma sklepa o izbiri. V primeru, da pogodbe
ne sklene, se jamstvo za resnost ponudbe ne
vrne.

6. Rok za prijavo je 15 dni od dneva
objave. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj ponudniki pošljejo v
zaprti kuverti s pripisom “Javni natečaj za
najem športnega parka – Ne odpiraj!” na
naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid. Ponudbe, ki ne bodo prispele pra-
vočasno in ne bodo pravilno opremljene,
bodo izločene kot neveljavne.

Interesenti se lahko seznanijo s podrob-
nejšimi pogoji in drugimi pomembnimi po-
datki o objektih in opremi, ki se oddajajo v
najem ter o terminih najema, na Občini Ko-
barid, vsak delovnik od 8. do 10. ure
(065/85-371, Jana Fratina).

Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 13.
uri v prostorih Občine Kobarid. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

Občina Kobarid

Ob-655

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo projektne dokumentacije (PGD,
PZI) za rekonstrukcijo kanalizacije

Krško – II. faza
1. Naročnik: Kostak, d.d., Krško, Le-

skovška c. 2 a.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije (PGD, PZI) za rekonstrukci-
jo kanalizacije skozi staro mestno jedro v
Krškem – II. faza.

3. Razpisno dokumentacijo oziroma pro-
jektno nalogo s potrebnimi prilogami ter
dodatna pojasnila, potrebna za izdelavo po-
nudbe, ponudniki dobijo na naslovu naroč-
nika (Željko Horvat, dipl. inž. ali Manuela
Škoda inž.), vsak delovni dan med 7. in 9.
uro, in sicer v roku pet dni od objave tega
razpisa (tel. 0608/21-244, 21-417).

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT na žiro
račun naročnika št. APP 51600-601-10633.

4. Rok za izvedbo razpisnih del je 30 dni
od podpisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: dosedanje reference, cena, rok iz-
vedbe, pogoji plačila in druge ugodnosti ter
popolnost ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer do 10.
ure na naslovu naročnika.
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Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za PGD, PZI,
kanalizacija Krško – II. faza”.

Odpiranje ponudb bo eno uro po izteku
roka za oddajo ponudb v sejni sobi naročni-
ka.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do udeleženci razpisa obveščeni pisno v ro-
ku 5 dni po odpiranju ponudb.

Kostak
Komunalno stavbeno podjetje, d.d.,

Krško

Ob-656

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. Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

javni razpis
za oddajo del: investicijsko vzdrževanje

– CP Torovo
a) adaptacija prostora – orientacijska

vrednost: 5,500.000 SIT,
b) pisarniška oprema – orientacijska

vrednost: 750.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov) na upravi Podjetja
za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič
54 (Smodinovec) v sobi 303, in sicer 3. 3.
1997 od 8. do 13. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 3. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za investicijsko vzdrževanje – CP
Torovo”.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 1997
ob 12. uri v prostorih  Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 19/97 Ob-657

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 usposobljenega izvajalca

za tiskanje občinskega glasila
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet razpisa: priprava za tisk, iz-

delava filmov in tiskanje občinskega gla-
sila.

3. Orientacijska vrednost naročila je
1,500.000 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 Šentilj, Šentilj 69, soba 103/II, kjer
lahko dobite tudi vse dodatne informacije k
temu javnemu naročilu. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti poob-
lastilo ponudnika v dveh izvodih in dokazi-
lo o plačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev
na ŽR Občine Šentilj št. 51800-630-25573
pri Agenciji za plačilni promet Maribor, s
pripisom »Razpisna dokumentacija - občin-
sko 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 Šentilj, Šen-
tilj 69, 2212 Šentilj, do vključno 15. marca
do 12. ure z oznako »Ne odpiraj-ponudba:
Javni razpis za občinsko glasilo«. Na ovoj-
nici mora biti vidno ime in naslov ponudni-
ka.

9. Javno odpiranje ponudb bo 17. marca
1997 ob 9. uri, v sejni sobi v kletnih prosto-
rih. Vabljeni so predstavniki vseh ponudni-
kov, ki se izkažejo z ustreznim pooblasti-
lom za zastopanje.

10. Ponudniki bodo prejeli zapisnik o
javnem odpiranju ponudb, o izbiri pa bodo
obveščeni v zakonitem roku.

Št. 19/97 Ob-658

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Šen-
tilj, Šentilj 69, Šentilj objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za
dobavo pisarniškega in računalniškega
materiala, drobnega inventarja, čistil in

toaletno-sanitarnega materiala
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj v Slovenskih Goricah.
2. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega in računalniškega materiala, drob-
nega inventarja ter čistil in toaletno sanitar-
nega materiala.

3. Predvideni rok dobave: v letu 1997 z
možnostjo podaljšanja.

4. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kakovost in kompletnost (celovitost)

ponujenega materiala in elastično prilagaja-
nje potrebam naročnika tako po količini kot
asortimanu,

– fiksnost in konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– stalna količinska zaloga vsega ponuje-

nega materiala z možnostjo takojšnje doba-
ve ob naročilu,

– brezplačna dostava,
– možnost dobave izven specifikacij,
– reference,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, ki obsega okvirni seznam do-
bav, v tajništvu Občine Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj, tel. 062/651-133 med 9. in 12. uro,
pet dni od dneva objave razpisa.

7. Ponudbe morajo, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke, prispeti na Občino Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpi-
raj-ponudba na razpis za dobavo pisarniške-
ga in drugega materiala ter drobnega inven-
tarja« do vključno 15. marca 1997 do
12. ure.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.

9. V ponudbi mora biti navedena poob-
laščena oseba oziroma služba ponudnika, ki
daje tolmačenja na zahtevo porabnika v zve-
zi s ponudbo.

10. Javno odpiranje ponudb bo 17. 3.
1997 ob 11.uri, v prostorih Občine Šentilj.

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v 30 dneh
po odpiranju ponudb.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da
sklene pogodbo tudi samo za posamezne
vrste materiala, oziroma ne izbere izvajalca
iz tega razpisa.

Št. 19/97 Ob-659

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Rebublike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94 Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi, ki so organi-
zirani kot društvo,

– zveza športnih društev, ki jih ustanovi-
jo društva za posamezna področja,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1997 bomo (so)financirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– (so)financirali bomo programe , ki ima-

jo značaj redne vadbe.
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– (so)finamcirali bomo programe, ki

imajo značaj redne vadbe, organizacijo in
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izvedbo šolskih športnih tekmovanj, tečaje
plavanja.

c) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport:

– (so)financirali bomo programe v indi-
vidualnih in kolektivnih športnih panogah,
ki imajo značaj rednega športnega trenira-
nja.

Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sezna-

mom vadečih.
2. Športnorekreativna dejavnost odra-

slih:
– (so)financirali bomo propagandne ak-

cije in prireditve.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum prireditve,
– finančna konstrukcija prireditve.
3. Investicije in investicijsko vzdrževa-

nje športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska

in vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovor-

jene investicije v športu.
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov v občini. Prednost pri izboru
bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij
in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe z zahtevanimi podat-
ki pošljite na naslov Občina Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Šentilj

Ob-669

Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova
5, objavlja na podlagi 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarske

dejavnosti RS, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava: potrošnega,

računalniškega in pisarniškega materiala po
razpisni dokumentaciji za potrebe Ministrs-
tva za gospodarske dejavnosti in organov v
sestavi za proračunsko leto 1997 in 1998.

3. Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za
celoten razpisani asortiman ali za posamez-
ne postavke. Orientacijska vrednost ponud-
be je 12 mio SIT/letno.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave po naslednjem vrstnem redu:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji, ne sta-
rejše od treh mesecev,

– obrazec o boniteti ponudnika BON-1,
– obrazec o solventnosti in boniteti po-

nudnika BON-2 oziroma BON-3 za pravne
osebe v zasebni lastnini,

– cene v SIT, oblikovane franco lokacija
po enoti navedene količine, s posebej nave-
denim zneskom prometnega davka, vse mo-
rebitne popuste in upoštevano plačilo naj-
manj 30 dni po dobavi,

– dobavne roke,
– plačilne pogoje,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo posla,
– kvaliteta ponujenega materiala,
– veljavnost ponudbe,
– morebitne dodatne ugodnosti.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni pod 4. točko, se pri izbiri ne
bodo upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo naročnik izloči iz
nadaljnje obravnave.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– jamstvo za kvalitetno dobavo,
– dodatne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis za izbiro dobavi-
telja potrošnega, računalniškega in pisarni-
škega materiala”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe velja od objave
v Uradnem listu RS pa do 17. marca 1997
do 12. ure v glavni pisarni Ministrstva za
gospodarske dejavnosti RS, Kotnikova 5,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 18. marca 1997
ob 10. uri v prostorih ministrstva.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

9. Komisija bo obravnavala izključno po-
nudbe, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

10. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki na naslovu ministrstva pri Alojzu
Palčarju, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

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

12. Pogodbe z izbranimi ponudniki bodo
sklenjene za čas začasnega financiranja ja-
nuar–junij 1997 in se bodo z aneksi podalj-
šale.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 11/97 Ob-673

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

posameznih redarskih del
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet razpisa: opravljanje del s po-

dročja komunalnega nadzora urejanja pro-
meta, varstva okolja ter druge naloge po
naročilu.

3. Nastop dela: takoj.
4. Dela naj bi opravljalo:

– v turistični sezoni do 15 redarjev vse
delovne dni oziroma po potrebi in

– izven turistične sezone 2 redarja oziro-
ma po potrebi.

5. Delo se upravlja v uniformah Urada
za komunalni nadzor.

6. Orientacijska vrednost nalog 1 redarja
znaša bruto 11,5 DEM/uro.

7. Naloge se bodo izvajale v letu 1997.
8. Nosilci nalog morajo imeti najmanj

srednjo strokovno izobrazbo, z znanjem slo-
venskega in italijanskega jezika ter pasiv-
nim znanjem vsaj še enega tujega jezika.

9. Podrobnejši pogoji in program del se
dvignejo na Uradu za komunalni nadzor Ob-
čine Piran.

10. Prijava mora vsebovati:
– institucijo (firmo) oziroma ime ponud-

nika,
– overjene podatke o registraciji iz kate-

re je razvidno, da lahko opravlja to dejav-
nost,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področij, ki so predmet razpisa,

– odgovorne nosilce, ki bodo izvajali raz-
pisane naloge,

– osnutek pogodbe.
Če nosilec ponudbe ne opravlja sam na-

log, za katere kandidira, morajo sodelova-
nje s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priložena mora biti po-
godba ali drugo dokazilo o poslovnem so-
delovanju in podatki iz zgoraj navedenih
alinej za vse sodelujoče.

11. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Republike Slovenije.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– uporaba lastnih radijskih zvez,
– ustrezna kadrovska zasedba,
– cena storitev za različna opravila ozi-

roma urna postavka,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
Kot naročnik del nismo obvezni izbrati

ponudbe, ki vsebujejo najnižje cene, tem-
več prosto presojamo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v skladu z navedenimi merili.

13. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS po pošti
ali osebno do 12. ure, na naslov: Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z oznako
“Javni razpis – izvajanje redarskih nalog”.
Ne odpiraj!

14. Javno  odpiranje  pravočasno  pri-
spelih ponudb bo tretji dan po preteku roka
za oddajo ponudb, ob 10. uri v mali sejni
dvorani Občine Piran, Tartinijev trg 2, Pi-
ran.

15. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb. Dodatne
informacije dobite pri načelniku Urada za
komunalni nadzor Zoranu Rodiču na tel.
066/746-225.

Občina Piran

Ob-674

Na  podlagi  odredbe  o  postopku  jav-
nega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) ter zakona o izvrše-
vanju proračuna RS za leto 1997 (Ur. l.
RS, št. 5/96) Slovenske železnice, d.d., ob-
javljajo
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ponovni javni razpis
za letne preglede (LP) in glavna

popravila (GP) za progovno
mehanizacijo (redno delovno in

interventno mehanizacijo), ki je v lasti
sekcij infrastrukture

1. Investitor so Slovenske Železnice,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa:
I SVP LJUBLJANA
1. TMD 911-008 LP
2. TMD 911-233 GP
3. TMD 915-201 GP
4. TMD ROBEL LP
5. Plasser JUNIOR LP
6 PRIK. P-1 LP
7. PRIK.5/13 GP
8. PRIK. PR. LP
9. PRIK. PR-001 LP
10. PRIK. PR-002 LP
11. PRIK. PR-003 LP
12. PRIK. PR-004 LP
13. Vag-profi (brez št.) GP
14. Vag-gasil 0661-6 GP
15. Vag-gasil 0265-6 GP
16. Dvig. EDK 750 LP
17. Rolba RR-2/200 LP
18. Beilhack 001-3 LP
19. Snež. metla LP
20. Vagon-za uteži-EDK LP
21. Dvig. 10t 353-1 UA GP
22. Rolba 6000 GP
23. Biv. vlak 056-9 UAS GP
24. Pom. vl. II 205-2 UAS GP
25. Pom. vl. 201-1 UAS GP
26. Dvigalo EDK 500 GP
27. Ščit. voz 267-2 UAK GP
28. Orod. voz. za EDK GP
29. Pom. voz I št. 200-3 LP
30. Ščit. voz. dvig. 050-2 LP

II. SVP MARIBOR
1. TMD 915-202 LP
2. TMD 911-238 GP
3. TMD 911-203 LP
4. LMD T 1.2 LP
5. LMD IMV 1600 LP
6. LMD IMV 1900 LP
7. Prikl. P-1 GP
8. Prikl. P-12 GP
9. Prikl. RP-033 LP
10. Prikl. RP-034 LP
11. Vagon za unič. pl. LP
12. Snež. odm. ROLBA LP
13. Snež. plug RIKO (2×) LP
14. Vagon POM:VL. GP

III. SVP POSTOJNA
1. TMD 911-009 GP
2. TMD 911-011 LP
3. TMD 911-015 LP
4. TMD 915-203 LP
5. TMD 911-204 LP
6. Prikl. RP-001 LP
7. Prikl. RP-032 LP
8. Prikl. RP-035 LP
9. Vagon-prikl. LP
10. Vagon-profil LP
11. Vagon za led LP

IV. SVP NOVO MESTO
1. TMD 911-241 LP
2. TMD 911-208 LP

3. Prik. P-031 LP
4. Prik. P-030 LP

V. SVP CELJE
1. TMD 911-237 LP
2. TMD AL-204 LP
3. TMD Robel-RW LP
4. TMD 911-166 GP
5. TMP 915-204 LP
6. Prikl. PR-4 LP
7. Prikl. TV-10/ LP
8. Prikl. PR-001 LP
9. Prikl. RP-031 LP
10. Prikl. 026 GP
11. Prikl. 027 GP
12. Prikl. Robel-5 LP
13. Plasser 09-16 LP
14. SSP 203 LP
15. 07-16 LP

VI. SVP NOVA GORICA
1. TM 911-010 LP
2. TMD 911-210 LP
3. TMD 911-239 LP
4. Prikl. RP-001 LP
5. Prikl. TV-20 LP
6. Prikl. RP-028 LP
7. Vagon silos 2364-6 GP,3/97
8. Vagon oder 2365-3 GP,2/97
9. Vagon Kgs, 2x, 0916-7 GP,4/97

VII. SEE LJUBLJANA
1. TMD Robel 10 GP
2. TMD 911-114 LP
3. TMD 911-115 LP
4. TMD 911-123 LP
5. TMD 911-147 LP
6. TMD 911-148 GP
7. TMD 911-151 LP
8. TMD 911-301 GP
9. TMD 911-302 GP
10. TMD 911-303 LP
11. TMD 911-304 GP
12. TMD 911-306 LP
13. TMD 911-307 LP
14. TMD 911-308 LP
15. TMD 911-322 LP
16. TMD 911-350 LP
17. TMD 911-351 GP
18. TMD 911-352 GP
19. TMD 911-211 LP
20. TMD 911-244 LP
21. TMD 911-245 LP
22. TMD 916-101 LP
23. TMD 916-102 LP

Opis in obseg del je predpisan v pravil-
niku 241 in navodilu 291 za progovna vozi-
la, za dvigala pa je merodajna tehnična do-
kumentacija proizvajalca in posebna prilo-
ga z opisom del in bo sestavni del razpisne
dokumentacije.

3. Rok za izdelavo
Vsa razpisana dela morajo biti končana

v letu 1997, plan posameznih LP in GP po
mesecih bo priložen razpisni dokumentaci-
ji, trajanje in rok izvršitve del za posamez-
no vozilo pa se določi v pogodbi.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 125,000.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dobijo v prostorih SŽ-Infrastruk-
tura, soba 214, pri M. Vujinoviću, tel.
13-13-144 int. 4649, v času od 5. 3. 1997
do 7. 3. 1997, od 8. do 12. ure, proti plačilu

v vrednosti 25.000 SIT na žiro račun SŽ
Ljubljana, d.d., Infrastruktura št.
50100-601-5014744.

Detajlnejše tehnične podatke o posamez-
nih vozilih ponudniki lahko dobijo v posa-
meznih sekcijah, oziroma pri njihovih vod-
jih mehanizacije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– kakovost izvedbe,
– boljše reference pri podobnih delih ter
– druge ugodnosti, ki jih ponudijo na-

ročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 13. 3. 1997

do 10. ure v tajništvu SŽ Infrastruktura
Ljubljana, Kolodvorska 11.

Ponudba mora biti kompletna, v zaprti
ovojnici z oznako: “Ponovni javni razpis –
progovna vozila – Ne odpiraj”. Na ovojnici
naj bo točen naslov ponudnika.

Ponudba se lahko nanaša na vsa razpisa-
na vozila ali pa za posamezno vozilo, v
vsakem primeru pa morajo biti cene podane
na posamezno vozilo.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 3.
1997, ob 10.30 v prostorih SŽ-Infrastruktu-
ra, Ljubljana, Kolodvorska 11.

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

Ob-675

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), odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS,
št. 40/94, 69/94 in 59/96), Slovenske želez-
nice, d.d., objavljajo

javni razpis
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

za izbiro izvajalca za izvajanje
strokovnega nadzora na območju

Slovenskih železnic
Strokovna področja:
I. Zgornji ustroj železniških prog,
II. Spodnji ustroj železniških prog,
III. Stavbe,
IV. Signalno varnostne naprave,
V. Telekomunikacijske naprave,
VI. a Elektroinstalacije,
VI. b Elektronapajalne postaje,
VI. c Vozna mreža.
A) Splošni pogoji
1. Naročnik del: Slovenske železnice,

d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Vir sredstev: SRP RS.
3. Predmet razpisa: novogradnje, obno-

ve in rekonstrukcije objektov po I., II., III.,
IV., V., VI.a, VI.b in VI.c.

4. Lokacija: Železniško omrežje Sloven-
skih železnic.

5. Predviden rok: v letu 1997.
6. Obseg del: javni razpis se nanaša na

izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji,
adaptaciji ali rekonstrukciji objektov iz I.,
II., III., IV., V., VI.a, VI.b in VI.c, ki so po
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obsegu definirana v planu investicij SŽ In-
frastrukture.

B) Razpisni pogoji
Pismena prijava za razpis (ponudba) mo-

ra vsebovati:
a) polni naziv in naslov ponudnika,
b) podatki o registraciji ponudnika,
c) referenčno listo s poudarkom na že-

lezniške objekte,
d) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih pri izvajanju tovrst-
nih del in kopijo dokazila o vpisu v imenik
inženirske zbornice,

e) pisno zagotovilo in kopije dokazil o
izpolnjevanju pogojev, ki se nanašajo na
varnost in urejenost železniškega prometa
in da so njegovi delavci podučeni iz predpi-
sov posameznih strokovnih področij (od I
do VI.c) ter da odgovarja za škodo, ki bo
morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh,

f) boniteto – izpolnjene obrazce BON 1
in BON 2 ali BON 3, ki ne smejo biti starej-
ši od 30 dni,

h) kontaktna oseba.
Ponudbe morajo biti sestavljene po po-

sameznih vrstah del razpisa od I. do III.
C) Merila za ugotavljanje sposobnosti iz-

vajalca
Prednost pri priznavanju sposobnosti bo-

do imeli tisti ponudniki, ki bodo zagotavlja-
li uspešnejšo realizacijo po naslednjih krite-
rijih:

a) boljše in več referenc s področja izve-
denih del s poudarkom na železniških ob-
jektih,

b) poznavanje tehnologije železniškega
prometa s poudarkom na poznavanje pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

c) primernejša usposobljenost kadrov za
delo na železnici,

d) daljše obdobje sodelovanja pri delih
za omrežje SŽ.

Ponudnik naj navede tudi vse ostale
ugodnosti, za katere meni, da bi pri realiza-
ciji razpisanih del pomenile prednost in jih
lahko nudi investitorju.

Investitor bo izbral izmed prispelih po-
nudb za vsak predmet razpisa in priznal spo-
sobnosti izbranim ločeno po poglavjih I., II.
in III. predmeta razpisa.

D) Rok za oddajo
Podpisano in pravilno opremljeno po-

nudbo mora ponudnik oddati najkasneje do
17. 3. 1997 do 9. ure v pisarni št. 205, SŽ
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana. Ponudbe naj bodo naslovljene: Slo-
venske železnice, d.d., 1506 Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 11, Infrastruktura, “Javni
razpis za strokovni nadzor”. Ponudbe po-
slane po pošti morajo biti poslane priporo-
čeno. Te ponudbe se upoštevajo kot pravo-
časne, če prispejo do zahtevanega roka in
ure.

E) Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997 ob 9.30

v Stekleni dvorani SŽ, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do dostavljene pravočasno in v skladu z
odredbo o pogojih in načinu javnega razpi-
sa za oddajo določenih del, ki se financirajo
iz proračuna Republike Slovenije in bodo
vsebovale vse pogoje navedene pod točko B
tega razpisa.

Ponudbe se bodo odpirale komisijsko. O
odpiranju ponudb bo voden zapisnik, ki ga
sopodpišejo pooblaščeni predstavniki po-
nudnikov.

Naročnik ima pravico zavrniti vse po-
nudbe, če ugotovi, da nobena ponudba ne
ustreza razpisu.

Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Slovenskih železnicah, d.d.,
Ljubljana, v tajništvu Infrastrukture – Grad-
bena dejavnost, tel. 13-13-144, int. 44-33
med 8. in 10. uro za točke I., II. in III. ter v
tajništvu Službe za elektrotehnično dejav-
nost na tel. 13-13-144 int. 46-13 za točke
IV., V., VI.a, VI.b in VI.c.

Vsi ponudniki bodo obveščeni o izboru
v roku 14 dni po izteku roka za oddajo
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 039-38/97 Ob-671

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 izdelavo
monografije Dolenjski zbornik

1. Naročnik je Mestna občina Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

2. Predmet razpisa je izdelava monogra-
fije Dolenjski zbornik kot sledi:

Naklada: 1.200 izvodov,
Format: 23,4 × 29,6 cm (zaprt),
Obseg: 300 strani,
Stavek: stavljenje 80 strani rokopisa,
Tisk: notranjost 1,25 pol (20 strani 4/4B),

17,5 pole (280 strani 1/1B), ščitni ovitek
4/0B,

Papir: notranjost umetniški mat 135 g,
ščitni ovitek umetniški 135 g,

Vezava: 1/1 platno, pravilno šivano, ra-
ven hrbet, knjige so ovite v ščitni ovitek, ki
ni plastificiran, platno ni tiskano,

Slikovno gradivo: 20 kom 4B celostran-
ski, 100 kom ČB celostranski + oprema.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 9,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa najkasneje v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– ponudbena cena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– reference.
6. Ponudba mora vsebovati elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Ponudbi mora biti priloženo doka-
zilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
ki ne sme biti starejše od 90 dni.

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.

Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označena: “Ne odpiraj – razpis –
monografija Dolenjski zbornik.”

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II. Mest-
ne občine Novo mesto, v Novem mestu,
Seidlova cesta 1.

10. Ponudniki lahko pridobijo dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom pri
tajniku občine Martini Vrhovnik, tel.
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-672

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra in topografije: izdelava

digitalnih katastrskih načrtov, izdelava
skanogramov zemljiškokatastrskih
načrtov, izdelava kontrolnih izrisov

zemljiškokatastrskih načrtov, izvedba
zemljiškokatastrske nove izmere,

organizacija in izvedba izobraževanja
ter implementacija programskih rešitev,
revizija vrste rabe, priprava in izdelava

testnih izrisov
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Pivka,

2.2. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Črenšovci,

2.3. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Lendava,

2.4. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Slovenj Gradec,

2.5. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Mislinja,

2.6. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Dravograd,

2.7. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Radlje ob Dravi,

2.8. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Podvelka-Ribnica,

2.9. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Muta,

2.10. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Vuzenica,

2.11. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Ravne-Prevalje,

2.12. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Mežica,

2.13. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Črna,

2.14. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Metlika 1,

2.15. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Semič 1,

2.16. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Semič 2,
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2.17. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Novo mesto 1,

2.18. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Novo mesto 2,

2.19. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Novo mesto 3,

2.20. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Črnomelj 1,

2.21. Izdelava skanogramov zemljiško-
katastrskih načrtov vseh območij od naloge
2.1. do 2.20. in 2.30. do 2.32. po tem razpi-
su,

2.22. Izdelava skanogramov zemljiško-
katastrskih načrtov s premikom v GK si-
stem območja Metlika 2 in Črnomelj 2,

2.23. Izdelava datotek za kontrolne izri-
se in kontrolnih izrisov digitalnih katastr-
skih načrtov,

2.24. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Lipovci,

2.25. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Grabonoš,

2.26. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Banovci,

2.27. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Šalinci,

2.28. Organizacija in izvedba šolanja za
delavce Geodetske uprave Republike Slo-
venije in implementacija programskih reši-
tev projektov Geodetske uprave Republike
Slovenije,

2.29. Izvedba revizije vrste rabe v kata-
strski Občini Goričak,

2.30. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Gornja Radgona,

2.31. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Sv. Jurij ob Ščavnici,

2.32. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Radenci,

2.33. Priprava in izdelava testnih izrisov
iz digitalnih topografskih in kartografskih
baz.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Naročnik bo opravil izbiro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, tj. za vsako od raz-
pisanih nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu
naročnika, po predhodni najavi en dan vna-
prej po tel. 178-48-54. Kontaktna oseba je
Jože Korpič.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi
nalogami (razen za naloge 2.23., 2.28., 2.29.
in 2.33., za katere dobijo ponudniki infor-
macije pri kontaktni osebi naročnika) bodo
ponudniki, ki so prevzeli razpisno doku-
mentacijo, prejeli izključno na informativ-
nem dnevu, ki bo organiziran dne 14. 3. ob
13. uri na sedežu IOGU Postojna, Jenkova
ul. 3, Postojna (za nalogo 2.1.); dne 17. 3.,
ob 10. uri na sedežu OGU Slovenj Gradec,
Francetova c. 7, Slovenj Gradec (za naloge
2.4. do 2.13.); dne 17.3. ob 13.30 na sedežu
OGU Murska Sobota, Slomškova 19, Mur-
ska Sobota (za naloge 2.2. in 2.3. ter 2.24.
do 2.27. in 2.30. do 2.32.); dne 18.3. ob 11.
uri na sedežu OGU Novo mesto, Novi trg 6,
Novo mesto (za naloge 2.14. do 2.20. in
2.22.); Ponudniki morajo svoja vprašanja
oziroma zahteve po pojasnilih za vsako

OGU posebej dostaviti v pisni obliki, z oz-
nako “Javni razpis za izvedbo nalog s po-
dročja zemljiškega katastra – vprašanja”,
najkasneje do dne 11. 3. 1997, in sicer do
11. ure v sprejemno pisarno ali po faksu na
št. 178-49-09.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

– naloga pod tč 2.1.: 1,600.000 SIT,
– naloga pod tč 2.2.: 830.000 SIT,
– naloga pod tč 2.3.: 2,280.000 SIT,
– naloga pod tč 2.4.: 1,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.5.: 260.000 SIT,
– naloga pod tč 2.6.: 190.000 SIT,
– naloga pod tč 2.7.: 150.000 SIT,
– naloga pod tč 2.8.: 190.000 SIT,
– naloga pod tč 2.9.: 470.000 SIT,
– naloga pod tč 2.10.: 310.000 SIT,
– naloga pod tč 2.11.: 560.000 SIT,
– naloga pod tč 2.12.: 500.000 SIT,
– naloga pod tč 2.13.: 350.000 SIT,
– naloga pod tč 2.14.: 3,700.000 SIT,
– naloga pod tč 2.15.: 2,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.16.: 2,700.000 SIT,
– naloga pod tč 2.17.: 3,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.18.: 3,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.19.: 4,300.000 SIT,
– naloga pod tč 2.20.: 4,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.21.: 1,400.000 SIT,
– naloga pod tč 2.22.: 650.000 SIT,
– naloga pod tč 2.23.: 5,500.000 SIT,
– naloga pod tč 2.24.: 18,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.25.: 5,500.000 SIT,
– naloga pod tč 2.26.: 6,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.27.: 1,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.28.: 35,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.29.: 4,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.30.: 2,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.31.: 250.000 SIT,
– naloga pod tč 2.32.: 500.000 SIT,
– naloga pod tč 2.33.: 1,500.000 SIT.
5. Zaželeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

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

7. Rok za oddajo ponudb je do dne
21. marca 1997 najkasneje do 7.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zem-
ljiškega katastra (navedba posamezne raz-
pisane naloge, na katero se nanaša ponud-
ba)“oziroma “Ne odpiraj – ponudba za raz-
pis za izvedbo nalog s področja topografije
(za nalogo 2.33.)

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (I. del –
Razpisni pogoji) pod 1. točko, alinee 1-6
predloži le enkrat. Ti podatki oziroma do-
kumenti naj bodo predloženi v posebni ovoj-

nici v dveh izvodih z oznako ponudnika in
navedbo “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izvedbo nalog s področja zemljiškega kata-
stra  in  topografije  –  skupna  dokumenta-
cija”.

Ponudniki, ki izvajajo prvič naloge izde-
lave skanogramov oziroma izdelave digital-
nih katastrskih načrtov, predajo rezultate te-
sta za izdelavo skanogramov oziroma za
izdelavo digitalnih katastrskih načrtov en-
kratno v posebnih ovojnicah z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba
za razpis nalog s področja zemljiškega kata-
stra- test za izdelavo skanogramov” oziro-
ma navedbo “Ne odpiraj – ponudba za raz-
pis nalog s področja zemljiškega katastra –
test za izdelavo digitalnih katastrskih načr-
tov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 21. mar-
ca 1997 ob 10.30 v prostorih sejne sobe
Geodetske uprave Republike Slovenije.
Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice 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

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– ocena izdelanega testa za naloge od

2.1. do 2.20. in 2.30. do 2.32., oziroma na-
logi 2.21. in 2.22.,

– ocena izdelanega posebnega programa
izvedbe naloge 2.28.,

– ocena izdelanega posebnega programa
izvedbe iz nalog 2.1. do 2.20. in 2.30. do
2.32.,

– ocena zmogljivosti in ločljivosti pred-
loženega risalnika za izvedbo naloge 2.33.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo!

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo na neresničnih navedbah ali podat-
kih.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 164-2/97-28 Ob-676

Na podlagi 81. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrs-
tvo za pravosodje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnega

izpopolnjevanja
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1. Predmet razpisa je priprava in izved-
ba dveh seminarjev za sodnike, ki odločajo
v gospodarskih sporih, in sicer:

I. seminar z naslednjimi vsebinami:
– status gospodarskih subjektov,
– pravno vrednostnih papirjev,
– finančno računovodsko in davčno pra-

vo,
– primerjalno gospodarsko pravo ter
– kapitalska in finančno pravna vpraša-

nja poslovanja gospodarskih družb;
II. seminar z naslednjimi vsebinami:
– trg vrednostnih papirjev,
– prevzem podjetij,
– ničnost in izpodbojnost sklepov skupš-

čine ter
– procesno pravni vidiki sodnih sporov

po zakonu o gospodarskih družbah.
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje

elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vsebinsko ustrezen program, in sicer:
a) za program iz prve alinee prejšnje toč-

ke, v trajanju približno 40 šolskih ur (dva-
krat po dva dni), predvidoma v mesecu ma-
ju in oktobru 1997,

b) za program iz druge alinee prejšnje
točke, v trajanju približno 20 šolskih ur (dva
dni), predvidoma v mesecu septembru 1997;

– podatke o predavateljih,
– osnutek pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom, ki mora vsebovati ceno z vklju-
čenim prometnim davkom; cena naj bo fik-
sna in oblikovana za plačilo v 30 dneh po
zaključku seminarja,

– datum, do katerga velja ponudba,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudba, ki ne bo vsebovala v alineah
navedenih elementov prejšnjega odstavka,
ministrstvo ne bo upoštevalo.

3. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ustrezen program z gradivom, prilago-
jenim potrebam dela gospodarskih sodni-
kov,

– cena (okvirna vrednost 4,500.000 SIT),
– zagotovitev predavateljev iz vrst vr-

hunskih strokovnjakov s teoretičnim zna-
njem in poznavanjem sodne prakse,

– zagotovitev ustreznih prostorov za
približno 40 udeležencev.

4. Prijavitelji morajo poslati pisne po-
nudbe v zaprtih kuvertah, na katerih mora
biti vidno označeno: “Prijava na javni raz-
pis za izbiro izvajalca strokovnega izpopol-
njevanja”, na naslov Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

5. Rok prijave: ponudbe morajo prispeti
v vložišče Ministrstva za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 11. marca
1997, do 10. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 15. marca
1997 ob 10. uri na sedežu Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Po-
nudbe bo obravnavala in opravila izbor tri-
članska komisija, ki jo bo imenovala mini-
strica za pravosodje iz vrst delavcev mini-
strstva.

7. Prijavitelji bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

8. Razpisna dokumentacija: kot razpisna
dokumentacija je pri Ministrstvu za pravo-
sodje na razpolago poročilo o opravljenem
delu na področju izobraževanja sodnikov v
zadnjih štirih letih – dobite ga pri Špeli Maj-
cen, svetovalki vlade pri Ministrstvu za pra-
vosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, od 3. do
10. marca 1997, od 10. do 12. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 25/97 Ob-677

Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Ajdovščina

javni razpis
za izbiro izvajalca – izgradnja garaž na

Cebejevi ulici v Ajdovščini
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta

5. maja 6a, Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186.

2. Predmet ponudbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del – garaže za
osebna vozila na Cebejevi ulici v Ajdovšči-
ni.

3. Razpisno dokumentacijo za dela lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na Ob-
čini Ajdovščina v petih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 9. do 12. ure pri Mari-
ci Žen, po predhodnem plačilu stroškov v
višini 10.000 SIT na žiro račun:
52010-630-7043 Občina Ajdovščina, kar
morajo dokazati pri prevzemu dokumenta-
cije s potrdilom. Tehnična dokumentacija
bo na vpogled prvi delovni dan po objavi
razpisa.

4. Orientacija vrednost investicije je
10,000.000 SIT.

5. Predvideni rok izvedbe: 4 mesece. Pri-
četek del je predviden v aprilu 1997, zaklju-
ček pa v juliju 1997.

6. Ponudniki, ki bodo v zgoraj navede-
nem roku dvignili razpisno dokumentacijo
morajo svojo ponudbo izdelati v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za dela pod točko 2A:

– izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev;
– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost izkazana

skozi kadrovsko zasedbo in opremljenost,
reference,

– plačilni pogoji;
– rok izvedbe,
– garancijski rok;
– boniteta firme;
– dodatne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan najcenejšega ponud-

nika smatrati za najugodnejšega.
8. Rok za oddajo ponudb: pismene po-

nudbe morajo prispeti do 10. 3. 1997 do
11. ure na naslov Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina, v zaprti ovojnici z
naslovom naročnika in z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za izgradnjo garaž na Ce-
bejevi”.

9. Javno odpiranje ponudb za dela bo 12. 3.
1997 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ajdovšči-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči
pri odpiranju ponudb, morajo predložiti poob-
lastilo za zastopanje ponudnikov.

10. O rezultatih javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni v 10 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Ajdovščina

Št. 18/97 Ob-678

Geodetska uprava RS, Območna geodet-
ska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, ob-
javlja 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 brez omejitev za

čiščenje poslovnih prostorov državnih
upravnih organov

Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov Območne geodetske uprave in Iz-
postave Koper na lokaciji Cankarjeva ulica
1, v skupni površini 445,87 m2.

Pričetek del bo predvidoma 1. aprila
1997. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena
pogodba za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja.

Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije pri Območni geodetski upravi Ko-
per, Cankarjeva 1, na sedežu naročnika tel.
066/271-843 ali 446-375 vsak dan od 8. do
10. ure.

Ponudba mora vsebovati: firmo in ime
ponudnika, navedbo pooblaščene osebe, ki
daje pojasnila v zvezi s ponudbo, dokazilo o
registraciji z davčno številko izvajalca, us-
posobljenost za realizacijo razpisnih del,
priporočila, ceno in način izvajanja storitve,
plačilne pogoje, morebitne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik. (To so tudi merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika, ki ni nujno tudi
cenejši).

Ponudba z naslovom naročnika in po-
nudnika v zaprti ovojnici in z oznako “Po-
nudba – Ne odpiraj!” mora prispeti na na-
slov naročnika v 8 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS do 14. ure na naslov Območna
geodetska uprava Koper, Cankarjeva 1, Ko-
per.

Javno odpiranje ponudb bo peti delovni
dan po preteku roka za zbiranje ponudb ob
12. uri v prostorih Območne geodetske upra-
ve Koper, Cankarjeva ulica 1. Predstavnik,
ki bo prisoten pri odpiranju ponudb mora
imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v os-
mih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Območna geodetska uprava Koper

Št. 4/97 Ob-679

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za splošne in premoženjsko pravne
zadeve, služba za Geografski informacijski
center, ulica Heroja Staneta 1, Maribor, ob-
javlja na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
pripravo lokalne topografske baze

velikih meril Mestne občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Ulica Heroja Staneta 1, Maribor v sodelo-
vanju z Ministrstvom za okolje in prostor
(MOP), Geodetsko upravo Republike Slo-
venije (GURS), Ljubljana, Kristanova 1.
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2. Predmet razpisa je vzpostavitev lokal-
ne topografske baze velikih meril za potre-
be Mestne občine Maribor.

V okviru naloge je potrebno izvesti na-
slednje naloge:

– ugotovitev potrebne minimalne vsebi-
ne topografske baze podatkov za potrebe
Mestne občine Maribor,

– priprava predloga standardov (objekt-
ni katalog), ki bodo skladni s standardi to-
pografskih baz na državnem nivoju in bodo
omogočali obojestransko izmenjavo podat-
kov med lokalnimi producenti in uporabni-
ki, občine ter državo,

– metodoogijo navodil vodenja in vzdr-
ževanja,

– idejna zasnova protokolov (funkcional-
ni model) izmenjave podatkov med lokalni-
mi producenti in uporabniki, občino (CIG
Maribor) ter državo (GIC Republike Slove-
nije),

– priprava lokalne topografske baze po-
datkov za potrebe Mestne občine Maribor
za vključitev v sistem GIC Maribor.

Osnova za operativno izvedbo naloge so
obstoječi digitalni topografsko-katastrski
načrti Mestne občine Maribor (ca. 78 listov
1:1000 in 148 listov 1:500).

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 8. in 12. uro na naslovu
Heroja Staneta 1, 2001 Maribor, soba 203.
Prevzem razpisne dokumentacije se najavi
en dan prej na tel. 062/2201-565 in opravi
pri kontaktni osebi (Stašo Vešligaj).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,900.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se končajo do
10. 10. 1997 oziroma v roku šest mesecev
po podpisu pogodbe.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega rzpisa za oddajo javnih na-
ročil in mora vsebovati vse elemente nave-
dene v razpisni dokumentaciji. Opis dela,
terminski plan in predračun postanejo se-
stavni del pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb je 14. 3. 1997
najkasneje do 8.30 na sedežu naročnika Uli-
ca Heroja Staneta 1, Maribor.

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 nasta-
vitev LTB MOM”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 14. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Mestne občine Mari-
bor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor (soba
134). Predstavniki ponudnikov, ki prisos-
tvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripomb k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika se bodo upoštevala v naslednjem
vrstnem redu:

– kvaliteta in celovitost ponujene reši-
tve,

– poznavanje obstoječe digitalne baze
podatkov, mestno problematiko in doseda-
nje izkušnje naročnika pri poslovanju s po-
nudnikom,

– cena,
– izvedbeni roki,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje

ponudba.
Naročnik  ni  obvezen  sprejeti  ponud-

be,  ki  vsebuje  najnižjo  ceno,  temveč
prosto presoja o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu z merili iz prejšnjega od-
stavka.

Naročnik si hkrati pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov, oziroma da sklene pogodbo v obsegu
razpoložljivih sredstev.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo  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.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za splošne in premoženjsko
pravne zadeve

Geografski informacijski center

Št. 5/97 Ob-680

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

javni razpis
za oddajo gradnje vodovoda Zg., Sp.

Porčič
1. Ime naročnika: Krajevna skupnost

Sveta Trojica v Slov. gor., Mariborska c. 1,
Sveta Trojica v Slov. goricah.

2. Predmet razpisa: gradnja vodovoda
Zg., Sp. Porčič v KS Sv. Trojica-izvedba
gradbenih in montažnih del.

3. Orietnacijska vrednost je ca.
5,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je maj 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na razplo-

lago na KS Sv. Trojica, Mariborska c. 1 (pri
Kamilo Kirbiš).

Rok dviga dokumentacije je do 7. 3. 1997
do 10. ure.

6. Investitor si pridržuje pravico, da bo
dela oddal fazno po razpoložljivih sredstvih.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– višina ponudbe,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju,
– krediti,
– dosedanje izkušnje investitorja s po-

sameznimi ponudniki.
8. Rok oddaje ponudbe je do 26. 3. 1997

do 12. ure, ko bo komisijsko odpiranje po-
nudb.

9. Ponudbe se oddajo v tajništvu KS Sv.
Trojica v Slov. goricah.

10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 30 dneh po od-
piranju ponudb.

Krajevna skupnost Sv. Trojica

Ob-681

Na podlagi 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 odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Brezovica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole.
II. V letu 1997 bomo (so)financirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– (so)financirali bomo programe, ki ima-

jo značaj redne vadbe.
b) interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– (so)financirali bomo programe, ki ima-

jo značaj redne vadbe, organizacijo in iz-
vedbo šolskih športnih tekmovanj, tečaje
plavanja,

c) programi športna nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport:

– (so)financirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– (so)financirali bomo propagandne ak-

cije in prireditve.
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov v občini.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 21. 3.
1997.

V. Svoje programe pošljite na naslov ob-
čine: Občina Brezovica, Tržaška 390, 1351
Brezovica.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Brezovica

Ob-682

Na podlagi zakona o financiraju javne
porabe in odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje objavlja

javni razpis
za izdelavo poročila o vplivih na okolje

(PVO) ob izgradnji nadomestnega
objekta TET 3 v skladu z navodilom o

metodologiji za izdelavo PVO (Ur. l. RS,
št. 70/96)
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1. Investitor oziroma naročnik: Termoe-
lektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.

2. Predmet razpisa: izdelava poročila o
vplivih na okolje ob izgradnji nadomestne-
ga objekta TET 3 s spremljevalnimi dejav-
nostmi v skladu s predpisi in zakoni do pri-
dobitve lokacijske odločbe.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v razvojno investicijskem sektorju v
TE Trbovlje od 3. do 5. marca 1997 med
8. in 10. uro, IV. nadstropje soba 1. Kon-
taktna oseba Miloš Vengust.

Cena razpisne dokumentacije je
25.000 SIT. Ob prevzemu mora ponudnik
predložiti dokazilo o plačanem nesku na ŽR
št. 52700-601-11513 pri LB Banka Zasavje
d.d. Trbovlje.

4. Predvideni rok začetka izvajanja del
je april 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca – pridobljeno soglasje MOP,

– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– soglasje MOP v skladu z odredbo o

postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil,

– reference,
– ostale podatke, ki jih zahteva razpisna

dokumetnacija.
7. Orietnacijska vrednost je 9,100.000

SIT.
8. Ponudniki morajo oddati ponudbe v

zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba –
PVO – ne odpiraj!” na naslov: TE Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje naj-
kasneje do 20. 3. 1997 do 9.30.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 3. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Termoelektrarne Trbov-
lje na gornjem naslovu.

Ob-683

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje na podlagi zakona o
financiranju javne porabe in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil objavlja

javni razpis
za izdelavo lokacijskega načrta za

nadomestni termoenergetski objekt
TET 3 v Termoelektrarni Trbovlje s

spremljevalnimi dejavnostmi ob
upravnem postopku pridobivanja

lokacijske odločbe
1. Investitor oziroma naročnik: Termo-

elektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.

2. Predmet razpisa: izdelava lokacijske-
ga načrta s spremljevalnimi dejavnostmi
ob postopku pridobivanja lokacijske od-
ločbe.

3. a) Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete v razvojno investicijskem sektorju
v TE Trbovlje od 3. do 7. marca 1997 med
8. in 10. uro, IV. nadstropje soba 1. Kon-
taktna oseba Uroš Nučič.

b) Cena razpisne dokumentacije je
25.000 SIT. Ob prevzemu mora ponudnik

predložiti dokazilo o plačanem znesku na
ŽR št. 52700-601-11513 pri LB Banka Za-
savje d.d. Trbovlje.

4. Predvideni rok začetka izvajanja del
je april 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost in primernost
izvajalca,

– reference,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– ostale podatke, ki jih zahteva razpisna

dokumetnacija.
7. Orietnacijska vrednost je 9,500.000

SIT.
8. Ponudniki morajo oddati ponudbe v

zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba
LN – Ne odpiraj!” na naslov: TE Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje naj-
kasneje do 20. 3. 1997 do 11.30.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 3. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Termoelektrarne Trbov-
lje na gornjem naslovu.

Termoelektrarna Trbovlje

Št. 04-35-1398/1-97 Ob-685

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 izvedbo preventivnih zdravstvenih

pregledov
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izvedba preventiv-

nih zdravstvenih pregledov za 1000 delav-
cev Carinske uprave Republike Slovenije
po naslednjih lokacijah: Brežice, Celje, Dra-
vograd, Ilirska Bistrica, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Sežana, Tolmin.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
eno, več ali vse razpisane lokacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14,000.000 SIT. Pripadajoči prometni da-
vek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma po podpisu pogodbe,
predvidoma 1. 5. 1997. Dela se bodo izvaja-
la do 31. 12. 1997, z možnostjo podaljšanja
za eno leto pod enakimi pogoji.

Obseg preventivnih zdravstvenih pregle-
dov in terminski plan izvedbe sta razvidna
iz razpisne dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– 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;

– ponudnik sprejema pogodbo brez za-
držkov, kar potrdi s podpisom vzorca po-
godbe;

– ponudnik ima sredstva, znanje in iz-
kušnje za izvedbo razpisanih del;

– ponudnik lahko z navedbo referenc po-
trdi opravljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov v preteklih treh letih;

– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnik;

– ponudbena cena z vsemi elementi, ki
vplivajo na – za naročnika – končno ceno
storitve (potnimi stroški delavcev naročni-
ka, dnevnicami delavcev naročnika itd.).

Merila so navedena po padajočem vrst-
nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, soba 709) v
Ljubljani, od 3. 3. 1997 do 21. 3. 1997, vsak
delovnik od 9. do 11. ure.

7. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 24. 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 po-
šiljke na naslov naročnika.

8. Ponudnik mora ponudbeno dokumenta-
cijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovitku
mora biti naslov naročnika z vidno oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za iz-
vedbo preventivnih zdravstvenih pregledov”.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 3.
1997, ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstrop-
je, na Šmartinski 130 v Ljubljani. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji za
odpiranje ponudb predložiti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne in jih neodprte vrnila
ponudnikom. Naročnik ima pravico izločiti
vse ponudbe, če ugotovi, da nobena ne ustre-
za razpisu.

10. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

11. Vse informacije dobijo ponudniki na
Carinski upravi Republike Slovenije, pri
Boštjanu Kancu, tel. 061/140-10-44, int.
28-34, vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 223-1/97 Ob-686

Občina Izola – občinska uprava, objav-
lja na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo ocene požarne ogroženosti in

načrta požarnega varstva
1. Naročnik javnega razpisa je občinska

uprava Občine Izola, Izola, Sončno nabrež-
je 8.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
elaborata ocene požarne ogroženosti in na-
črta požarnega varstva v Občini Izola.

3. Predvideni rok začetka izdelave ela-
borata je marec 1997, predvideni rok do-
končanja elaborata pa je maj 1997.
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4. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbo z nobenim od ponudnikov.

5. Ponudba mora biti opremljena v skla-
du z 12. členom citirane odredbe, vsebovati
pa mora:

– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra) ali za obrtnike: obrtno dovoljenje
ali za samostojne podjetnike: priglasitveni
list DURS,

– odločbo pristojne upravne enote o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– dosedanje reference,
– naslov elaborata,
– naziv in ime vodje elaborata,
– opis metod in postopkov dela,
– parafiran predlog pogodbe.
Dokumentacija iz 1. in 2. alinee mora

biti dostavljena v originalu oziroma mora
biti overjena v skladu z zakonom. Overjene
fotokopije dokumentacije ne smejo biti sta-
rejše od treh mesecev od dneva odpiranja
ponudbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnikov,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok za dokončanje elaborata,
– plačilni roki, daljši od 30 dni,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe morajo prispeti vključno pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS na
naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba ocene požarne ogroženosti” in ozna-
ko ponudnika.

8. O točnem dnevu in kraju javnega od-
piranja ponudb bodo ponudniki obveščeni
naknadno.

Ponudniki, ki se bodo udeležili odpira-
nja ponudb morajo predložiti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Za vse podrobnejše informacije se
obrnite na Frankota Kleva, na naslovu Izo-
la, drevored 1. maja 11a, tel. št. 67-233.

Občina Izola

Št. 1754-23/97 Ob-687

MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Uprava RS za geofiziko objavlja po-
novni javni razpis za oddajo treh razisko-
valnih nalog, in sicer:

1.1. “Teoretične osnove za Slovenski
predstandard EC 8 – 1.1 & 1.2” na področju
priprave osnov za zakonodajo;

1.2. “Testni primeri za projektiranje kon-
strukcij na potresnih območjih” po zahte-
vah Slovenskega predstandarda EC 8 – 1.1
& 1.2 na področju potresnega inženirstva;

1.3. “Ocenjevanje potresne nevarnosti, I.
faza” na področju inženirske seizmologije.

2. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava Republike Slo-

venije za geofiziko, Kersnikova 3, Ljublja-
na, od 3. do 7. marca 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila je po
razpisanih nalogah naslednja:

3.1. za nalogo pod točko 1.1. – 1,300.000
SIT,

3.2. za nalogo pod točko 1.2. – 1,100.000
SIT,

3.3. za nalogo pod točko 1.3. – 1,800.000
SIT;

3.4. Izvajalec bo storitev opravil v dveh
delih.

3.4.1. 1. del obsega naslednje storitve:
3.4.1.1. ”Teoretične osnove za Sloven-

ski pedstandard EC 8 – 1.1 & 1.2” – 1. del;
orientacijska vrednost je 500.000 SIT,

3.4.1.2. “Testni primeri za projektiranje
konstrukcij na potresnih območjih” 1. del;
orientacijska vrednost je 300.000 SIT,

3.4.1.3. “Ocenjevanje potrebne nevarno-
sti, I. faza” 1. del; orientacijska vrednost je
500.000 SIT,

3.4.2. 2. del: obsega naslednje storitve:
3.4.2.1. “Teoretične osnove za Sloven-

ski predstandard EC 8 – 1.1 & 1.2” – 2. del;
orientacijska vrednost je 800.000 SIT,

3.4.2.2. ”Testni primeri za projektiranje
konstrukcij na potresnih območjih” – 2. del;
orientacijska vrednost je 800.000 SIT,

3.4.2.3. “Ocenjevanje potresne nevarno-
sti, I. faza” 2. del; orientacijska vrednost je
1,300.000 SIT.

4. Predviden pričetek del je:
4.1. 1. del: 4. april 1997,
4.2. 2. del: 1. julij 1997 oziroma 7 dni po

sprejetju proračuna RS za leto 1997.
5. Predvideni zaključek del je:
5.1. 1. del: 30. 5. 1997,
5.2. 2. del: 15. 11. 1997.
6. Naročnik bo najprej sklenil pogodbo

za storitve, navedene v 1. delu.
7. Za storitve, opredeljene v 2. delu, pa

bo naročnik sklenil dodatek k pogodbi ta-
koj, ko bodo zagotovljena proračunska
sredstva v predvideni višini.

8. Rok za oddajo ponudbe je četrtek, 20.
marca 1997 do 12. ure v tajništvu Uprave
Republike Slovenije za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
20. marca 1997 ob 12. uri v prostorih Upra-
ve Republike Slovenije za geofiziko, Ker-
snikova 3, Ljubljana.

10. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano ponudnikom v ro-
ku 8 dni po odpiranju ponudb.

Uprava RS za geofiziko

Ob-693

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna RS v prvem pol-
letju 1997, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) ter odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Ministrstvo za zdravstvo, Štefa-
nova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega materia-

la za potrebe Ministrstva za zdravstvo in
organov v sestavi za leto 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 10 mio SIT za tekoče leto.

3. Roki dobav: sukcesivne dobave do
konca 1997.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih v vložišču Ministrstva za zdravs-
tvo.

Vse dodatne informacije posreduje Ciril
Klajnšček vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ne sme biti starejša od treh
mesecev,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,

– dosedanje reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-

deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacijo naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,

– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-
riala.

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

7. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
povračilo, se ne bodo upoštevale.

8. Merila za izbor ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– količinski popusti,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu,

– brazplačna dostava,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Ponudbe v zaprtih kuvertah z oznako

“Ne odpiraj – ponudba materiala” morajo
ponudniki oddati najkasneje do 10. 3. 1997
v vložišču ministrstva.

10. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
12. 3. 1997 v sejni sobi Ministrstva za
zdravstvo. Navzoči pri odpiranju ponudb
morajo imeti pisna pooblastila za zastopa-
nje ponudnika.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v petnajstih dneh od javne-
ga odpiranja ponudb.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 168/97 Ob-695

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna
šola dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2,
Ribnica, objavlja

javni razpis
za nabavo šolskega pohištva

1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna, Šolska ulica 2, Ribnica.
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2. Predmet razpisa: šolsko pohištvo.
3. Orientacijska vrednost: 4 mio SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena fco objekt zmontirano,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo na Osnovni šoli dr. Franceta
Prešerna, Šolska ulica 2, Ribnica, tel.
061/861-009, 8 dni po objavi razpisa.

6. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” z ozna-
ko šoslko pohištvo, 15 dni od objave v Urad-
nem listu RS, na naslov: Osnovna šola dr.
Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Rib-
nica.

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

8. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po oddaji ponudb, v pisarni rav-
nateljice OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica
II. nadstropje ob 9. uri.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po odpiranju ponudb.

12. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa.

Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna, Ribnica

Št. 51/97 Ob-696

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
Gorenja vas-Poljane objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za OŠ v

Poljanah
1. Naročnik: Občina Gorenja vas-Polja-

ne, Poljanska c. 87, Gorenja vas.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

vgradne in premične opreme po etažah in
prostorih v OŠ v Poljanah.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na Občini Gorenja vas-Poljane
v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek)
pri Ivanu Petrovčiču.

4. Orientacijska vrednost znaša
15,000.000 SIT.

5. Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
skladno s predmetom razpisa (2. točka).

6. Predvideni rok dobave in montaže je
30 dni po podpisu pogodbe.

7. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o vplačilu stroš-
kov v višini 15.000 SIT. Stroške lahko po-
nudnik plača na ŽR Občine Gorenja vas-Po-
ljane, št. 51510-630-50225.

8. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) popis opreme,
b) tlorise prostorov z vrisano opremo,
c) razpisne pogoje.

9. Merila za izbor ponudnikov so:
a) ponudbena cena s prometnim davkom

in plačanimi pogoji,
b) rok izvedbe,
c) reference, ki ne smejo biti starejše od

dveh let,
d) kvaliteta opreme in garancija,
e) druge ugodnosti ponudnika,
f) najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
10. Rok za oddajo ponudb je 1. 4. 1997

do 12. ure. Vloge prispele po navedenem
roku, bodo zavrnjene in neodprte vrnjene
ponudniku – pristojen je rok prispetja na
Občino Gorenja vas-Poljane in ne rok odda-
je na pošti.

11. Odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
17. uri v sejni sobi Občine Gorenja vas-Po-
ljane.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. S-22/97 Ob-697

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi, objavlja

javni razpis
za demontažo železniškega

industrijskega tira
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapi-

ranju, d.o.o., Grajska cesta 2, Zagorje ob
Savi.

2. Predmet razpisa: demontaža industrij-
skega železniškega tira, ki obsega:

a) rušitvena in zemeljska dela,
b) sanacijska dela.
3. Lokacija
V celoti v industrijskem področju Rud-

nika Zagorje v zapiranju.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

45,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik naj ponudi kompletno iz-

vedbo razpisanih del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po postav-
kah in ločena po posameznih projektih.

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

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel.
0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

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

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico oddati
korigirati obseg del glede na razpisno doku-
mentacijo,

– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,

način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati

obseg razpisanih del v odvisnosti od finanč-
nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršnekoli odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do
30. dne do 11. ure po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, trideseti
dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obve-
ščeni 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. (Demontaža
železniškega industrijskega tira)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju
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Št. 34/1-1/97 Ob-691

V skladu s statutom Občine Kranjska Go-
ra (UVG 4/95), odlokom – koncesijskim ak-
tom (UVG 19/96), sklepom občinskega sve-
ta Občine Kranjska Gora o razpisu koncesi-
je ter na podlagi določil uredbe o pogojih in
načinih jvnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 28/93) Občina Kranjska Gora, ob-
javlja

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo

kabelsko komunikacijskega sistema
(KKS) v naseljih v Občini Kranjska

Gora
1. Razpisovalec (koncendent): Občina

Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska
Gora.

2. Predmet razpisa: koncesija za izgrad-
njo kabelsko komunikacijskega sistema (v
nadaljevanju KKS) v naseljih v Občini
Kranjska Gora, in sicer: Belca, Dovje, Gozd
Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana,
Podkoren, Rateče, Srednji vrh, Zgornja Ra-
dovna.

3. Trajanje in pričetek koncesije
Koncesija se daje za dobo 10 let. Doba

trajanja koncesije se šteje od 1. 1. tistega
leta, ki sledi letu, v katerem je kabelski
sistem v naselju zgrajen.

4. Obseg koncesije: celotno območje na-
selij Občine Kranjska Gora.

5. Koncesijaka dajatev: se obračunava in
plačuje v odstotku od cene enote proizvoda
ali storitve koncesionarja, način plačila pa
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da ima izkušnje in reference pri graditvi
in vzdrževanju sistemov za sprejem in distri-
bucijo radijskih in televizijskih signalov,

– da izdela celovit projekt pokrivanja te-
ritorija Občine Kranjska Gora, ki mora vse-
bovati: celovit prikaz kabelskega in radij-
skega distribucijskega sistema in njegovih
pomembnejših sestavnih delov, način vklju-
čevanja obstoječih sistemov v predložen ce-
lovit sistem, oceno vrednosti sistema, plani-
ran čas izgradnje s terminsko navedbo vklju-
čevanja posameznih delov občine v sistem,
finančni plan investicije, za katero vsa po-
trebna sredstva  zagotavlja koncesionar, po
izgradnji pa tudi sredstva za posodabljanje
sistema in zagotavljanje kvalitetnih TV in
radijskih signalov, pogoje in način uprav-
ljanja s sistemom, garancije za sistem,

– da zagotovi priklop čim večjega števi-
la gospodinjstev v občini, v strnjenih nase-
ljih pa vseh gospodinjstev,

– da pripravi in predloži projekcijo trže-
nja kabelskih programov,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-
varovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
koncesije povzročijo pri koncesionarju za-
posleni ljudje tretji osebi, občini ali državi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz odlo-
ka – koncesijskega akta in pogoje iz razpi-
sne dokumentacije.

7. Orinetacijska vrednost del znaša
150,000.000 SIT.

8. Občina Kranjska Gora daje kot kon-
cendent koncesionarju na razpolago v pri-
marnem optičnem kablu na relaciji Jeseni-
ce–Kranjska Gora, ki je last podjetja Tele-
kom Slovenija, zagotovljene kapacitete za
prenos TV signala.

9. Izbrani ponudnik bo lahko pričel z de-
li takoj, ko podpiše koncesijsko pogodbo,
dokončati pa jih mora v skladu s sprejetim
in dogovorjenim rokom za dokončanje del,
kar je tudi eden izmed kriterijev za izbiro
najugodnejšega ponudnika. Razpisana dela
se lahko izvajajo po fazah vendar v dogo-
vorjenem roku.

10. Udeleženci razpisa
Za pridobitev koncesije lahko konkuri-

rajo pravne osebe, registrirane v Republiki
Sloveniji. V primeru, da se na razpis prijavi
konzorcij več pravnih oseb, mora biti v Re-
publiki Sloveniji registriran nosilec pogod-
benih obveznosti.

11. Razpisna dokumentacija
Ponudbe je potrebno sestaviti v skladu z

določili:
– tega javnega razpisa,
– odredbo o načinu javnega razpisa za

oddajo določenih del (Ur. l. RS, št. 24/92),
– določili razpisne dokumentacije.
Noben ponudnik ne more sodelovati v

ponudbi drugega za isto pogodbo v kateri-
koli predstavitvi.

12. Dvig razpisne dokumentacije in in-
formacije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po plačilni kotizaciji v višini
10.000 SIT na žiro račun Občine Kranjska
Gora, št. 51530-630-50246 – razpis. doku-
mentacija, z dnem objave v Uradnem listu
RS, vsak delovni dan od 8. do 14. ure v
tajništvu Občine Kranjska Gora.

13. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati poleg vsebine,

ki jo določa 12. člen odredbe o postopku in
izvajanju javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), še
naslednje elemente:

– overjene podatke o registraciji za raz-
pisano dejavnost,

– podatke o likvidni sposobnosti BON 1,
2, 3,

– referenčne liste o že zgrajenih objek-
tih, ki so predmet koncesije,

– seznam glavnih kooperantov,
– finančno konstrukcijo celotne investi-

cije, kot dokazilo sposobnosti ponudnika za
realizacijo ponudbe,

– rok izgradnje sistema (po fazah in v
celoti),

– idejno rešitev omrežja z oceno vredno-
sti,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik razpi-
sovalcu koncesije,

– navedbo pooblaščenih oseb ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
koncendenta oziroma njegovega pooblaš-
čenca v zvezi s ponudbo.

14. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izkušnje  in  usposobljenost  ponudni-
ka  za  izvajanje  del,  ki  so  predmet
koncesije,

– reference,
– garancija in dokazila o likvidni spo-

sobnosti ponudnika za realizacijo ponudbe,
– rok za izvedbo del,

– projekcija trženja kabelskih programov
za končne uporabnike,

– doba trajanja koncesije,
– nižji stroški individualnih odjemalcev

- koristnikov - uporabnikov za priključitev
na omrežje,

– kompletnost ponudbe.
Celotna ponudba mora biti jasna in čit-

ljiva, da bi izključila kakršnikoli dvom v
zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov medvrstičnega teksta in bri-
sanja.

15. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS – najpozneje do
12. ure.

16. Naslov za oddajo ponudbe: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1 a, 4280
Kranjska Gora – v zaprti kuverti z navedbo:
“Ne odpiraj – razpis koncesije za KKS”.

17. Javno odpiranje ponudb bo 30. dan od
objave v Uradnem listu RS, ob 12.30 v prosto-
rih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1 a,
Kranjska Gora. V primeru, da je 30. dan praz-
nik ali dela prost dan, bo javno odpiranje po-
nudb prvi delovni dan ob 12.30.

18. Ponudniki bodo o rezultatih izbire
obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Kranjska Gora

Ob-698

Občina Ruše, Kolodvorska 9, Ruše, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa

in strokovnega nadzora pri gradnji
prizidka k OŠ Selnica ob Dravi

1. Predmet razpisa: opravljanje svetoval-
nega inženiringa in strokovnega nadzora pri
gradnji prizidka k OŠ Selnica ob Dravi.

2. Orientacijska vrednost investicije:
120 mio SIT.

3. Predvideni pričetek del: julij 1997.
Predvideno dokončanje del: marec 1998.

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 Občine
Ruše pri Viliju Rezmanu.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51800-630-25552.

5. Oddaja ponudbe: ponudbo pod ozna-
ko “Ponudba – OŠ Selnica ob Dravi – nad-
zor – Ne odpiraj”, dostaviti v zapečateni
kuverti na naslov: Občina Ruše, Kolodvor-
ska 9, 2342 Ruše.

Rok za oddajo ponudb je 14. 3. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Ruše, Kolodvor-
ska 9, Ruše.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih dveh letih za objekte v
šolstvu, seznam kadrov in seznam objek-
tov),
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– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

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

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

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite pri Viliju Rezmanu, tel.
062/661-879 ali 062/661-694.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveš-
čeni.

Občina Ruše

Ob-699

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

dobavo, montažo in vključitev v promet
EATC (dig. telefonske centrale) v TE

Brestanica
1. Naročnik razpisa je javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta
prvih borcev 18, Brestanica (v nadaljeva-
nju: naročnik).

2. Predmet javnega razpisa je posodobi-
tev EATC telefonske centrale v Termoelek-
trarni Brestanica, d.o.o.

3. Uporabnik bo Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o.

4. Rok za izvršitev razpisane naloge je
100 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim
izvajalcem.

5. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 18 mio SIT.

6. Predvideni obseg dela:
– izdelava tehnične dokumentacije PZI,

PID, obratovalna in vzdrževalna navodila,
– dobava opreme,
– transport z zavarovanjem in embalažo

fco objekt,
– montaža, umerjanje, vključevanje v

promet in prevzem,
– prevzemni preizkusi,
– atesti in ostala tehnična dokumenta-

cija,
– šolanje vzdrževalnega osebja,
– komplet instrumentov in orodij potreb-

nih za vzdrževanje ponujene opreme,
– sodelovanje pri tehničnem pregledu in
– rezervni deli.
7. Ponudba mora vsebovati najmanj:
– firmo in naslov ponudnika,
– kopijo veljavne registracije in obrazce

BON ne starejše od 30 dni,
– ime odgovorne osebe,
– dokazila o usposobljenosti (reference),
– število in struktura zaposlenih,
– ime, naslov in telefon pooblaščene ose-

be, ki daje tolmačenja razpisovalcu v zvezi
s ponudbo,

– predviden časovni potek dela, kot ga
predvideva ponudnik,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi, če bo izbran,

– izjavo, da v primeru, če bo izbran ob
podpisu pogodbe izroči bančno garancijo v
skladu z razpisnimi pogoji,

– druga dokazila, za katera ponudnik me-
ni, da so potrebna za predstavitev ponudbe.

8. Naročnik bo pri izbiri izvajalca upo-
števal predvsem naslednja merila:

– usposobljenost in reference ponudnika
na razpisanem področju dela,

– kadrovske in druge zmogljivosti po-
nudnika, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo
dela,

– ceno in plačilne pogoje.
9. Ponudniki lahko odkupijo razpisno do-

kumentacijo v tajništvu naročnika, CPB 18,
Brestanica vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Cena dokumentacije je 30.000 SIT.

10. Ponudniki lahko dobijo morebitne
dodatne informacije (v pisni obliki) do 10
dni pred potekom razpisnega roka v Ter-
moelektrarni Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica pri Branku Zupanu.

11. Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 1997.
Ponudbe morajo do 12. ure tega dne prispeti
po pošti oziroma biti oddane v vložišču Ter-
moelektrarne Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica. Ponudba mora biti oddana v dveh
zaprtih ovojnicah. Notranja ovojnica mora
biti opremljena z imenom in naslovom po-
nudnika, zunanja pa z napisom “Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis – EATC TEB”.

12. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
27. 3. 1997 ob 12. uri v prostorih Termo-
elektrarne Bretanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 25 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Ob-700

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Ce-
sta prvih borcev 18, Brestanica, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

sanacijo hladilnega stolpa
1. Naročnik: Javno podjetje Termoelek-

trarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih borcev
18, Brestanica (v nadaljnjem besedilu: na-
ročnik).

2. Predmet razpisa je gradbena ter teh-
nološka in ekološka sanacija hladilnega stol-
pa v dveh paketih, in sicer:

– gradbena sanacija spodnjega dela hla-
dilnega stolpa,

– rekonstrukcija pršišča hladilnega
stolpa.

3. Orientacijska vrendost del je 180 mio
SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 15. julij
1997, rok zaključka del pa 15. september
1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po objavi v Uradnem listu RS,
od 8. do 12. ure v tajništvu naročnika, in
sicer ob predložitvi potrdila o vplačilu ne-
povratnih sredstev v znesku 30.000 SIT na
žiro račun Termoelektrarne Brestanica št.
51600-601-10014.

6. Ponudbe smejo dati le ponudniki, ki
so odkupili razpisno dokumentacijo. Na eni
odkupljeni izvod razpisne dokumentacije ni
dovoljeno dati več ponudb.

7. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za sanacijo hladilnega stolpa” pred-
ložijo ponudniki neposredno v tajništvo na-
ročnika ali priporočeno po pošti v treh izvo-
dih do 15. aprila 1997 do 11. ure. Ponudba
mora biti oddana v dveh zaprtih ovojnicah,
notranja ovojnica mora biti opremljena z
imenom in naslovom ponudnika, zunanja
pa z napisom:  “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis – sanacija hladilnega stolpa.”

8. Vsebina ponudbe in merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so opredlejena v
razpisni dokumentaciji.

9. Ponudba mora vsebovati fiksno po-
nudbeno ceno za vsak paket posebej po si-
stemu “ključ v roke”.

10. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne informacije pri naročniku (Franc Hlastan
ali Edi Zidarič) do 25. marca 1997, po tem
roku pa dajemo le še pisne informacije na
pismena vprašanja.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi naročnika 15. aprila 1997, ob 12. uri.

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

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 25 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 123/97 Ob-701

Občina Domžale objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
ter na podlagi sklepa komisije za vodenje
razpisov s 14. 2. 1997

javni razpis
za objekt: nadomestna gradnja vrtca

VVO Količevo
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska c. 69, Domžale.
2. Predmet razpisa: nadomestna gradnja

vrtca VVO Količevo.
Orientacijske vrednosti: ca. 115,000.000

SIT.
3. Ponudniki
Ponudnik mora biti registriran za tovrst-

no dejavnost del katera se priglasuje in kot
dokazilo dostaviti ustrezno registracijo or-
ganizacije.

4. Predviden pričetek del
Izvajanje del se prične v juliju ali avgu-

stu 1997 in končanjem del v 150 dneh naj-
kasneje v januarju 1998, vključno z uspe-
šnim tehničnim pregledom objekta.

5. Kriteriji za izbor izvajalca del
Najugodnejša ponudba bo izbrana na

podlagi kriterijev razpisnih pogojev in refe-
renc ponudnikov za posamezna dela, pred-
vsem upoštevajoč reference na področju
domžalske občine za tovrstna dela. Najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša.

6. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in popisi del lahko dvignete ob plači-
lu 2.500 SIT na naslovu: Občina Domžale,
Ljubljanska c. 89/I, 1230 Domžale na Od-
delku za gospodarske javne službe vsak de-
lovnik od ponedeljka do petka ob 8. do 14.
ure v tajništvu oddelka.

7. Rok in način oddaje ponudbe:
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Kompletno opremljene ponudbe je po-
trebno oddati ali poslati na zgoraj navedeni
naslov z dospetjem najkasneje do 24. 3.
1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako: “Ne odpiraj”
in “ponudba VVO Količevo.”

8. Ostalo
Informacije v zvezi s postopkom razpisa

lahko dobite na tel. 061/721-022 pri Ireni
Gričar.

9. Odpiranje prispelih ponudb bo 26. 3.
1997 ob 15. uri v konferenčni sobi na naslo-
vu Občina Domžale, Ljubljanska c. 69/I,
1230 Domžale na komisiji za vodenje razpi-
sov.

10. Obvestilo in zapisnik
Ponudniki bodo prejeli zapisnike o odpi-

ranju informativnih ponudb v 8 dneh po
odpiranju. Investitor bo izvedel veljavni raz-
pis takoj po sprejemu občinsekga proračuna
predvidoma v aprilu ali maju 1997.

Št. 123/97 Ob-702

Občina Domžale objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
ter na podlagi sklepa komisije za vodenje
razpisov z 14. 2. 1997

javni razpis
za objekt: izvedba prizidka telovadnice

OŠ Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska c. 69, Domžale.
2. Predmet razpisa: prizidek telovadnice

OŠ Domžale.
Orientacijske vrednosti: ca. 85,000.000

SIT.
3. Ponudniki
Ponudnik mora biti registriran za tovrst-

no dejavnost del katera se priglasuje in kot
dokazilo dostaviti ustrezno registracijo or-
ganizacije.

4. Predviden pričetek del
Izvajanje del se prične v juliju ali avgu-

stu 1997 in končanjem del v 135 dneh naj-
kasneje v decembru 1997, vključno z uspe-
šnim tehničnim pregledom objekta.

5. Kriteriji za izbor izvajalca del
Najugodnejša ponudba bo izbrana na

podlagi kriterijev razpisnih pogojev in refe-
renc ponudnikov za posamezna dela, pred-
vsem upoštevajoč reference na področju
domžalske občine za tovrstna dela. Najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša.

6. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in popisi del lahko dvignete ob plači-
lu 2.500 SIT na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska c. 89/I, 1230 Domžale na Od-
delku za gospodarske javne službe vsak de-
lovnik od ponedeljka do petka ob 8. do 14.
ure v tajništvu oddelka.

7. Rok in način oddaje ponudbe
Kompletno opremljene ponudbe je po-

trebno oddati ali poslati na zgoraj navedeni
naslov z dospetjem najkasneje do 24. 3.
1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako: “Ne odpiraj”
in “ponudba OŠ Domžale”.

8. Ostalo

Informacije v zvezi s postopkom razpisa
lahko dobite na tel. 061/721-022 pri Ireni
Gričar.

9. Odpiranje prispelih ponudb bo 26. 3.
1997 ob 15. uri v konferenčni sobi na naslo-
vu Občina Domžale, Ljubljanska c. 69/I,
1230 Domžale na komisiji za vodenje razpi-
sov.

10. Obvestilo in zapisnik
Ponudniki bodo prejeli zapisnike o odpi-

ranju informativnih ponudb v 8 dneh po
odpiranju. Investitor bo izvedel veljavni raz-
pis takoj po sprejemu občinskega proračuna
predvidoma v aprilu ali maju 1997.

Občina Domžale

Ob-719

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

javni razpis
za izvedbo svetovalnega inženiringa

izgradnjo Univerzitetne večnamenske
športne dvorane v Ljubljani

1. Predmet razpisa in obseg del: izvedba
svetovalnega inženiringa za izgradnjo uni-
verzitetne večnamenske športne dvorane v
Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije: 2,500.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka dela: 1. 4.
1997.

Predvideni rok dokončanja del: decem-
ber 1999.

4. Oddaja ponudb
Ponudbe z oznako “športna dvorana” –

Ne odpiraj! dostavite v zapečatenem ovoju
na naslov: ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 5, Ljublja-
na.

Rok prispetja ponudb je 28. 3. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

5. Odpiranje ponudb bo 31. 3. 1997 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 5,
Ljubljana.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference za objekte v zadnjih dveh

letih, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 500,000.000 SIT,

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom (avansov ni),

– opredelitev potrebnih del pri izvedbi
svetovalnega inženiringa,

– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva razpisa do vključno
petega dne po objavi med 9. in 12. uro v
prostorih tajništva Ministrstva za šolstvo in
šport, Službe za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del pri

izvedbi svetovalnega inženiringa,

– kadri,
– cena.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
9. Inforamcije v zvezi z javnim razpi-

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

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-692

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 Nazarje v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na gozdnih cestah na področju Občine
Nazarje za leto 1997 in 1998

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

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije - Območna enota Nazarje, Savinj-
ska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine Na-
zarje. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dokazilom o plačanih ma-
terialnih stroških razpisne dokumentacije v
višini 7.000 SIT, ki jo vplačajo na žiro ra-
čun Zavoda za gozdove Slovenije št.
50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela, investicijsko vzdrževanje in sanacija
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 4,000.000 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 oziroma ime ponudnika, dokazilo

o registraciji, zahtevane reference, cenik
razpisanih del, izhodiščni cenik strojev in
delovne sile, skupno vrednost razpisanih
del, seznam lastne mehanizacije, datum do
katerega velja ponudba, ostale ugodnosti in
osnutek pogodbe. Obvezna določila pogod-
be - način obračunavanja del, rok plačila,
način sprememb cen, delež stroškov in po-
imenski seznam podizvajalcev, rok izvedbe
del, način obračuna premika strojev, zago-
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tovilo o upoštevanju delovnih in življenj-
skih pogojev kot jih določajo veljavne ko-
lektivne pogodbe ter navedbo pooblaščene
osebe. Ponudba naj bo sestavljena po vrst-
nem 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 objave v Uradnem listu RS se ne šteje),
do 8. ure, v sprejemno pisarno Občine Na-
zarje, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj-javni razpis za izbiro izvajalca vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Nazar-
je”. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 9. uri
na sedežu Občine Nazarje.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Nazarje

Zavod za gozdove Slovenije-OE Nazarje

Št. 56/97 Ob-694

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu z Nacional-
nim programom izgradnje avtocest v RS
(Ur. l. RS, št. 13/96) Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju
DARS, d.d.) za potrebe opravljanja stro-
kovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo: uporabe površin ob

avtocestah za opravljanje sezonske ali
celoletne gostinske ponudbe in drugih
dejavnosti in storitev na počivališčih z

lokacijami:
1. Lipce-desno ob AC Hrušica-Vrba,

celoletna ponudba,
2. Lipec-levo ob AC Hrušica-Vrba, ce-

loletna ponudba,
3. Povodnje-desno ob AC Naklo-Ljub-

ljana, sezonska ponudba,
4. Povodnje-levo ob AC Naklo- Ljub-

ljana, sezonska ponudba,
5. Zima-desno, ob AC Hoče-Arja vas,

sezonska ponudba,
6. Zima-levo, ob AC Hoče-Arja vas, se-

zonska ponudba,
7. Studenec-desno, ob AC Ljublja-

na-Divača, celoletna ponudba,
8. Studenec-levo, ob AC Ljubljana- Di-

vača, celoletna ponudba,
9. Divača-desno, ob AC Ljubljana- Di-

vača, sezonska ponudba.
Orientacijska vrednost povračila za leto

1997 je ocenjena na najmanj: 47.000
SIT/mesečno za vsako od razpisanih lokacij
oziroma 423.000 SIT/mesečno za vse razpi-
sane lokacije.

Razpisno dokumentacijo dobite na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 3. 3. 1997 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Jančič-Osterc
Irena na Einspielerjevi 6, Ljubljana (tel.
061/329-265).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 3. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,

Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj - ponudba za upo-
rabo površine ob avtocesti - počivališča”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so: ponujeni zne-
sek povračila, reference ponudnika za iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

DARS d.d.

Ob-720

Občina Litija na podlagi odredbe za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in Ur. l. RS, št.
19/94) in na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Litija, ki so bili sprejeti na
27. seji dne 30. 1. 1997, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo prizidka k Osnovni šoli
Gradec v Litiji

1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.

2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka k
Osnovni šoli Gradec v Litiji (gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela ter zunanja uredi-
tev).

3. Orientacijska vrednost: 89,000.000
SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, zlasti pa morajo vsebovati nasled-
nje podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– seznam eventualnih podizvajalcev in

njihov procentualni delež,
– overjeno dokazilo o registraciji za

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

– s strani Agencije RS za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje potrjen BON
3, ki ne sme biti starejši od 30 dni za ponud-
nika oziroma eventualnih podizvajalcev,

– potrdilo podružnične Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
oziroma pristojnega gospodarskega sodišča
oziroma Okrožnega sodišča – stečajni od-
delek, da firma ni v postopku stečaja oziro-
ma prisilne poravnave,

– reference ponudnika oziroma referen-
ce eventualnih podizvajalcev pri izvajanju
tovrstnih del,

– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– izpolnjen vzorec pogodbe naročnika,
– število pogodb v izvajanju,
– popis materialov in dela s ceno na eno-

to z vključenim prometnim davkom,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– izjavo, da si je ponudnik ogledal teren,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji

iz tega razpisa,
– terminski in mrežni plan predvidenih

del,
– plan izvajanja tekoče kontrole in meri-

tev v smislu zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti opravljenih del,

– plačilne pogoje,
– potrjeno bančno garancijo za resnost

ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– potrjeno bančno garancijo za dobro iz-

vedbo pogodbenih obveznosti v višini 20%
ponudbene vrednosti,

– navedba odgovorne osebe izvajalca,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 45 dni.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu. Eventualne fotokopije dokumentov
morajo biti overjene.

5. Dokumentacijo, ki je potrebna za iz-
delavo ponudbe, zainteresirani ponudniki
(na osnovi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 75.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 – proračun Občine Liti-
ja – javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061/881-211.

6. Merila za izbor: ponujena cena z
vključenim prometnim davkom (fiksna ce-
na za enoto do konca gradnje), plačilni po-
goji, kompletnost ponudbe, reference po-
nudnika in njegovih podizvajalcev, rok iz-
vedbe, opcija ponudbe (najmanj 45 dni).

7. Rok pričetka del: 15. 4. 1997, rok do-
končanja del: 10. 8. 1997.

Ponudbe morajo do 2. 4. 1997 do 9. ure
prispeti po pošti na naslov Občina Litija,
Jerebova ul. 14, 1270 Litija v zapečatenih
kuvertah z oznako: “Ne odpiraj – razpis za
izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Gradec v
Litiji”. Na kuverti mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja. Ponudbe se lahko do na-
vedenega roka tudi osebno oddajo v tajniš-
tvu občine, št. sobe 44. Nepravočasno pris-
pelih in neprevilno opremljenih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala  in bodo zavrnje-
ne.

8. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občine Litija, Jerebo-
va 14, Litija.

9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postop-
ka odpiranja ponudb.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico:
– določiti eventualno manši obseg del

od razpisanega dela na razpoložljiva finanč-
na sredstva;

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

– da oceni, da najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši,

– da ponudbe, ki ne bodo vsebovale do-
kumentov iz 4. točke razpisa, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.

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

Občina Litija

Št. 17-18/97 Ob-721

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
montažo opreme in instalacij linije za
proizvodnjo lahkih gradbenih plošč v

Trimo
1. Naročnik: Trimo, d.d., Prijatljeva 12,

Trebnje.
2. Predmet razpisa: montaža opreme in

instalacij linije za proizvodnjo lahkih grad-
benih plošč po tehničnih zahtevah.

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

čanja: 16 junij 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika:
a) zagotovljene tehnične zahteve,
b) reference,
c) cena,
d) plačilni pogoji.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki v roku pet dni od objave v Uradnem
listu RS prevzamejo v Trimo, d.d., oziroma
se jim na njihovo pisno željo pošlje s pri-
poročeno pošto. Podrobnejše informacije v
zvezi z javnim razpisom zainteresirani do-
bijo pri Danijelu Zupančiču (tel.
068/44-566).

7. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
roku 15 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 mon-
taža – Ne odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 17. 3. 1997 ob 13. uri v sejni sobi
Trimo, d.d. Ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatih izbire v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

Trimo, d.d., Trebnje

Ob-722

Protech d.d. Maribor, Ljubljanska 9, raz-
pisuje na podlagi pooblastila investitorja,
Ministrstva za šolstvo in šport RS, in na
podlagi sklepa št. 2 Koordinacijskega odbo-
ra za Projekt USM, z dne 11. 2. 1997 ter na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izvedbo nadaljevalnih del na objektu

palače v okviru projekta Prenova
Univerzitetne stavbe v Mariboru,

Slomškov trg 15
I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in

šport RS.
2. Predmet razpisa so:
a) gradbeno-obrtniška dela G4,
b) zamenjava obstoječih oken G5,
c) strojnoinstalacijska dela S2,
d) elektroinstalacijska dela E2.
3. Lokacija: Univerzitetna stavba v Ma-

riboru, Slomškov trg 15.
4. Predviden rok pričetka del je 15. 4.

1997. Dela se bodo izvajala in zaključila v
skladu s potrjenim terminskim planom.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudbe morajo biti izdelane ločeno

(za točko 2a, 2b, 2c in 2d) in na način, ki ga
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-

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

2. Ponudniki morajo dati izjavo, da so
seznanjeni z razpisno dokumentacijo.

3. Ponudniki se obvezujejo izvršiti vsa
dela v skladu z razpisnimi pogoji, veljavni-
mi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.

4. V ponudbah morajo ponudniki pose-
bej navesti garancije za posamezna dela.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg od razpisanega.

6. Ponudniki morajo k ponudbi predloži-
ti tudi reference za izvajanje takšnih in po-
dobnih del, dokumente o boniteti poslova-
nja pristojne APP in registracijo.

III. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del zna-

ša 450 mio SIT.
2. Vsa dela se bodo obračunavala na pod-

lagi mesečnih situacij s 60 dnevnim zami-
kom plačil. Predplačil (avansov) ni.

3. V ponudbeni ceni mora biti upoštevan
prometni davek.

IV. Splošni pogoji
1. Ponudniki lahko prevzamejo ustrezno

razpisno in projektno dokumentacijo v sed-
mih dneh po objavi, vsak delovni dan na
podjetju Protech d.d. Maribor, Ljubljanska
9, pri Romani Goljat, s predloženim dokazi-
lom o plačilu stroškov na ŽR
51800-601-64451 za posamezno vrsto raz-
pisanega gradiva v višini:

ad. 2a. gradbeno-obrtniška dela G4 –
10.000 SIT,

ad. 2b. zamenjava obstoječih oken G5 –
15.000 SIT,

ad. 2c. strojnoinstalacijska dela S2 –
40.000 SIT,

ad. 2d. elektroinstalacijska dela E2 –
30.000 SIT.

2. Ponudniki morajo resnost ponudb za-
varovati z akceptnim nalogom.

V. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
2. Rok za oddajo ponudb je 1. 4. 1997 do

9. ure. Vse ponudbe morajo prispeti na Pro-
tech d.d. Maribor, Ljubljanska 9.

Ponudbe morajo biti oddane ločeno za
posamezno vrsto razpisanih del (z oznako
G4, G5, S2 ali E2) v zaprtih kuvertah z
oznako “Ponudba (ustrezna oznaka) – Ne
odpiraj”.

3. Odpiranja ponudb se bodo vršila v sej-
ni sobi podjetja Protech d.d., Ljubljanska 9,
Maribor, ločeno za:

– gradbeno-obrtniška dela G4 – 1. 4.
1997 ob 11. uri,

– zamenjava obstoječih oken G5 – 1. 4.
1997 ob 13. uri,

– strojnoinstalacijska dela S2 – 2. 4. 1997
ob 9. uri,

– elektroinstalacijska dela E2 – 2. 4.
1997 ob 11. uri.

4. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

5. Vse podrobnejše informacije lahko do-
bijo ponudniki po telefonu pri inž. Milošu
Goričanu, tel. 062/212-642.

Protech, d.d., Maribor

Št. 50/97-1 Ob-723

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova ul. 10, objavlja na

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovitvena in investicijsko-vzdrževalna
dela na stavbi Ustavnega sodišča

Republike Slovenije na Beethovnovi ulici
10 v Ljubljani

1. Predmet razpisa so obnovitvena in
druga investicijsko-vzdrževalna dela, ki ob-
segajo gradbena, obrtniška in instalacijska
dela za delno obnovo objekta na Beethov-
novi ulici 10 v Ljubljani, ki obsega:

I. Obnovo dela kleti:
a) sanacija vlage,
b) preureditev prostorov,
c) obnova in dograditev elektroinstalacij

šibkega in jakega toka,
d) obnova in dograditev strojnih instala-

cij,
e) klimatizacija in prezračevanje prosto-

rov.
II. Dodatno podkletitev in obnovo pro-

storov v pritličju:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) elektroinstalacije,
d) ogrevanje,
e) toplotna postaja s priključnim cevo-

vodom,
f) klimatizacija in prezračevanje prosto-

rov.
Razpisovalec si pridržuje pravico do faz-

ne oddaje in izvedbe del.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumetnacijo od srede 5. 3. 1997 do vključ-
no srede 12. 3. 1997 med 9. in 10. uro pri
Metki Štimec-Janeš ob predložitvi potrdila
o vplačilu 30.000 SIT za materialne stroške
razpisnega gradiva na žiro račun št.
50100-637-55167.

3. Vsebina javnega naročila
Javno naročilo obsega izvedbo gradbe-

nih, obrtniških in instalacijskih del za obno-
vitvena in investicijsko-vzdrževalna dela po
sistemu fiksnih enotnih cen in količin evi-
dentiranih v knjigi obračunskih izmer.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša:
I: Obnova dela kleti – 12,500.000 SIT,
II: Dodatna podkletitev – 51,500.000

SIT,
Skupaj – 64,000.000 SIT.
5. Roki
Predvideni pričetek del je 5. 5. 1997, rok

dokončanja del pa za:
I: Obnovo dela kleti – 20. 6. 1997,
II: Dodatno podkletitev – 29. 8. 1997.
Ponudbe je treba oddati osebno do 1. 4.

1997 do 10. ure v glavni pisarni Ustavnega
sodišča na Beethovnovi ul. 10 v Ljubljani.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z nazivom ponudnika in pri-
pisom “Obnovitvena in investicijsko vzdr-
ževalna dela – ponudba – Ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
11. uri v razpravni dvorani Ustavnega so-
dišča.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje do 15. 4. 1997.
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6. Podrobnejši obseg del, projekti, popi-
si del, pogoji in merila za izbiro najugod-
nejšega ponudnika so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

7. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo na Ustavnem sodišču na Beethov-
novi ulici 10 v Ljubljani pri Metki Šti-
mec-Janeš osebno ali po tel. 210-396 od 5.
3. do 12. 3. 1997 med 9. in 10. uro.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-724

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-BO 4/97
za izbiro izvajalca za vzdrževanje

računalniške strojne opreme
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: vzdrževanje računalniške
strojne opreme.

A) Vzdrževanje osebnih računalnikov
proizvajalca IBM,

B) Vzdrževanje računalnikov ostalih
proizvajalcev:

1. namiznih (desktop) računalnikov,
2. prenosnih računalnikov s pripadajočo

opremo.
C) Vzdrževanje tiskalnikov:
1. matričnih tiskalnikov
2. laserskih in brizgalnih (injekt) tiskal-

nikov
D) Vzdrževanje HP podatkovnih strež-

nikov in pripadajoče sistemske programske
opreme

E) Vzdrževanje Unisys opreme.
3. Orientacijska vrednost del:
A) 5,000.000 SIT,
B) 4,500.000 SIT,
C) 1,500.000 SIT,
D) 3,500.000 SIT,
E) 2,300.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997–1998 (12 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 21. 3. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do

vključno 21. 3. 1997 po telefonu pod točko
A, B, C 061/171-23-62 Vedran Šegetalo, in
za točki D in E na tel. 061/171-20-64 Bojan
Koželj.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 24. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
BO 4/97 – Računalniška strojna oprema”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 3.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-725

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-BO 5/97
za izbiro izvajalca za glasbene

inštrumente
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: glasbeni inštrumenti za vo-
jaško godbo.

3. Orientacijska vrednost del: 11,430.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: marec 1997 – november 1998.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. 3. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 10. 3. 1997 po telefonu
061/181-33-44 pri Jani Šalamon.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 12. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
BO 5/97 – Glasbeni inštrumenti”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-726

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-BO 10/97
za izbiro izvajalca za servisiranje in

popravila vozil in motorjev
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: servisne storitve – Servisira-
nje in popravila vozil in motorjev:

1. Puch in Pinnzgauer,
2. Mercedes – Unimog,
3. Vgradnih motorjev MTU,
4. Izvenkrmnjih motorjev MTU,
5. Oprema za čiščenje SCHMIDT.
Ponudbe se izbirajo za posamezne regije.
3. Orientacijska vrednost del: 45,000.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997–1998 (12 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo

tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 14. 3. 1997 med 11. in 12. uro na
MORS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.
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6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 14. 3. 1997 po telefonu
061/171-23-48 pri Janku Erklavcu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 17. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
BO 10/97 – Glasbeni inštrumenti”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 3.
1997, ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-727

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-BO 3/97
za izbiro izvajalca za pripravo, tiskanje
in distribucijo revije Slovenska vojska

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: priprava, tiskanje in distri-
bucija revije Slovenska vojska.

3. Orientacijska vrednost del: 36,700.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997/1998 (12 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 21. 3. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 9. do 14. ure
do vključno 21. 3. 1997 po telefonu
061/171-25-02 pri Bojanu Kuntariču.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 24. 3. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
BO 3/97 – Slovenska vojska”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 3.
1997, ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-728

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-BO 8/97
za izbiro izvajalca za dobavo čistil in

pripomočkov za čiščenje
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: čistila, potrošni materiali za
čiščenje in pripomočkov za čiščenje talnih
in drugih površin.

3. Orientacijska vrednost del:
150,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997–1998 (12 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 28. 3. 1997 med 11. in 12. uro na
MORS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 28. 3. 1997 po telefonu
061/171-23-40 pri Andjelku Bogdanovu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 1. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
BO 5/97 – Dobava čistil in pripomočkov za
čiščenje”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-729

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna Republike Slove-
nije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Mini-
strstvo za obrambo Republike Slovenije ob-
javlja

javni razpis št. MORS-PUS 7/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
pisarniškega potrošnega materiala in

pisarniškega drobnega inventarja
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: pisarniški potrošni materiali
in pisarniški drobni inventar: (pisala, bloki,
fotokopirni papir, kuverte, mape, pripomoč-
ki za arhiviranje, spenjači, luknjači, kasete,
kovčki, birotehnični in računalniški potro-
šni materiali, tiskovine, obrazci, konfekcio-
nirani higienski papirji, baterijski vložki).

3. Orientacijska vrednost del:
160,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997–1998 (18 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 772 Št. 11 – 28. II. 1997

5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 28. 3. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 9. do 10. ure
do vključno 28. 3. 1997 po telefonu
061/171-23-92 pri Andreji Čarman.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 2. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
PUS 7/97 – Pisarniški material”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
1997, ob 12. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 012-1/96-112 Ob-730

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, objavlja, na podlagi 7. člena odloka o
proračunu Občine Kočevje za leto 1997 (Ur.
l. RS, št. 8/97) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo fotokopirnega stroja

1. Naročnik je občinska uprava Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa je:
– Fotokopirni stroj – 1 komad;
Zmogljivost stroja:
– A4 in A3 format
– 85 kopij/min
– ZOOM
– Spenjalna sortirka – 1 komad,
Zmogljivost:
– sortiranje in spenjanje dvajsetih izvo-

dov kopij,
– vogalno in sredinsko spenjanje.
3. Orientacijska vrednost razpisa je

2,600.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je takoj po za-

ključenem razpisu.
5. Merila za izbor: kakovost opreme, re-

ference ponudnika, garancijska doba, rok

dobave, cena, plačilni pogoji. Najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.

6. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

7. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa je 10 dni od
dneva objave razpisa, poštno priporočeno
na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje ali osebno v pisarni (Ura-
da župana I. nadstropje – soba št. 25) od 11.
do 12. ure na istem naslovu.

8. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba. Jav-
ni razpis za nakup fotokopirnega stroja.”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje na
Ljubljanski c. 26 v Kočevju.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje
Občinska uprava

Ob-732

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

posodobitev evidence zemljepisnih imen
(EZI)

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je posodobitev evi-
dence zemljepisnih imen (EZI).

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 8. in 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni na-
javi po tel. 178-48-11 (Pogorelčnik).

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi
nalogami bodo ponudniki, ki so prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, prejeli izključno na
informativnem dnevu, ki bo organiziran dne
6. 3. 1997, ob 12. uri na sedežu naročnika,
Ljubljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvora-
na). Po potrebi bodo organizirani dodatni
informativni dnevi, o čemer bodo vsi, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno ob-
veščeni. Ponudniki morajo svoja vprašanja
oziroma zahteve po pojasnilih dostaviti v
pisni obliki, z oznako “Javni razpis za poso-
dobitev evidence zemljepisnih imen – vpra-
šanja”, najkasneje do 5. 3. 1997, in sicer do
10. ure v sprejemno pisarno ali po faksu na
št. 178-48-34.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 6 mesecev.

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

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

7. Rok za oddajo ponudb je do 12. 3.
1997 najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika
in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za posodobitev EZI”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 12. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih sejne sobe Geodetske
uprave Republike Slovenije. Predstavniki
ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pisno 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

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

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

ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo!

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

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

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

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 8-2032/1-97 Ob-733

Telekom Slovenije, p.o., poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih del
pri izgradnji krajevnega in razvodnega
telekomunikacijskega omrežja RASM

Vinja vas
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih del z dobavo gradbene-
ga materiala (brez tk kablov) pri izgradnji
krajevnega in razvodnega telekomunika-
cijskega omrežja na območju RASM Vinja
vas.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Udovč Pe-
tru, el. inž. in pri Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el. v sobah 81 in 76 oziroma po tel.
068/371-051 in 068/321-750.
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4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje RASM Vinja
vas – gradbeni del.

5. Orientacijska vrednost del: 8,500.000
SIT.

6. Predvideni rok: za začetek del 15. 4.
1997, za konec del 30. 6. 1997.

7. Merila za izbor ponudbe so razvidna
iz razpisne tehnične dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko komercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 12. ure na naslov: Telekom
Slovenije, Poslovna enota Novo mesto, 8000
Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90 (tajništvo
PE) do desetega dneva po objavi v Uradnem
listu RS. Prvi dan roka se prične šteti naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
KTO RASM Vinja vas – gradbeni del.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 3. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-2032/1-97 Ob-734

Telekom Slovenije, p.o., poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo montažnih del
pri izgradnji krajevnega in razvodnega
telekomunikacijskega omrežja RASM

Vinja vas
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo montažnih del z dobavo montaž-
nega materiala (brez tk kablov) pri izgrad-
nji krajevnega in razvodnega telekomuni-
kacijskega omrežja na območju RASM Vi-
nja vas.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično
dokumentacijo, popise del in razpisne po-
goje dobijo interesenti v oddelku za inve-
sticije poslovne enote Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo
bomo razpisno dokumentacijo poslali po
pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Udovč Pe-
tru, el. inž. in pri Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el. v sobah 81 in 76 oziroma po
tel.068/371-051 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje RASM Vinja
vas – montažni del.

5. Orientacijska vrednost del: 9,500.000
SIT.

6. Predvideni rok: za začetek del 15. 4.
1997, za konec del 30. 6. 1997.

7. Merila za izbor ponudbe so razvidna
iz razpisne tehnične dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko komercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 12. ure na naslov: Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE) do desetega dneva po objavi
v Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šteti naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
KTO RASM Vinja vas – montažni del.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 3. 1997 ob
13. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Novo mesto

Št. 87/97 Ob-735

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
terenski popis intenzivnih sadovnjakov
na območju Republike Slovenije v letu

1997
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa je izvedba terenskega
popisa intenzivnih sadovnjakov.

V okviru naloge je potrebno:
– udeležiti se pouka za inštruktorje,
– opraviti pouk za popisovalce,
– obiskati in popisati po delno priprav-

ljenem seznamu gospodinjstva, ki imajo ali
obdelujejo skupaj 10 arov in več sadnih dre-
ves žlahtnih sort ali 5 arov in več jagodičja
(skupaj približno 2500),

– pregledati popisni material in ga kom-
pletirati,

– koordinirati delo popisovalcev.
Vsebino obrazca in metodologijo pred-

piše Statistični urad Republike Slovenije.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša

5,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je 1. 4.

1997, rok dokončanja del pa 31. 5. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo je mogoče

dobiti na Statističnem uradu Republike Slo-
venije, Ljubljana, Vožarski pot 12, soba št.
73, vsak dan med 9. in 11. uro, pri Angeli
Juvanc.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be.

Vsebovati morajo še:
– dokazilo o registraciji,
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,

– opis organizacije dela – organizirano-
sti dela,

– 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,

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti iz pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti...).
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-

plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
8. Ponudbe se lahko oddajo osebno v

vložišču oziroma po pošti najkasneje 10.
dan po objavi do 14. ure, na naslov: Stati-
stični urad Republike Slovenije, Ljubljana,
Vožarski pot 12. Ponudba mora biti odda-
na v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno
opremljena, s pripisom “Ne odpiraj, po-
nudba za izvedbo popisa intenzivnih sa-
dovnjakov”.

9. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 8. točke ob 8. uri, v sejni
sobi na sedežu naročnika, Vožarski pot 12.
Če bo tretji dan po poteku roka iz 8. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
Ta objava velja kot vabilo.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila je mogoče do-
biti pri Angeli Juvanc in Joji Krznar po tel.
061/216-849.

Št. 86/97 Ob-736

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 izvajalca za

izvedbo ankete
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa je izvedba terenske
ankete o porabi energije in goriv v gospo-
dinjstvih.

Anketo sestavlja 13 modulov, vsak mo-
dul sestavlja sklop vprašanj, ki se nanašajo
na porabo določene vrste energije oziroma
goriva ter vprašanja o napravah v gospo-
dinjstvih, ki uporabljajo določeno vrsto
energije.
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Pri anketiranju naj bi sodelovalo predvi-
doma 80 anketarjev.

Pouk anketarjev opravi Statistični urad
Republike Slovenije v sodelovanju s po-
godbeno stranko v Ljubljani in Mariboru,
dne 23. 4. 1997 in 24. 4. 1997.

3. Orientacijska vrednost naročila je
6,700.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 1. 5.
1997, rok dokončanja del pa 30. 5. 1997.

5. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na Statističnem uradu Republike Slo-
venije, Ljubljana, Vožarski pot 12, soba št.
50, vsak dan med 9. in 11. uro.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom zgoraj citirane odredbe.

Vsebovati morajo še:
– dosedanje reference za podobne storitve,
– opis organizacije dela – organizirano-

sti dela,
– 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,

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti iz pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost izvajalcev;

zaželjeno je, da imajo anketarji znanja s
področja energetike,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(npr. popusti...).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana navedena merila.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov “Statistični urad
RS, Vožarski pot 12”, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za izvedbo ankete”, z imenom in
naslovom oziroma sedežem ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. 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.

11. 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.

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

13. Vsa dodatna pojasnila je mogoče dobi-
ti pri Evi Belak po tel. 061/125-53-22 int. 265.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 0049-1/308/3-97 Ob-737

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.77/96)
in na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro usposobljenih serviserjev

birotehnične opreme, ki je izven
garancijskega roka

1. Predmet ponovnega razpisa je izbor
ponudnikov, ki so registrirani za servisira-
nje birotehnične opreme in imajo zaposlene
usposobljene serviserje.

2. Predmet servisiranja je naslednja opre-
ma:

a) fotokopirni stroji Canon: tipi strojev
NP-1020, NP-6010, NP-6012, NP-1215,
NP-1510, NP-1520, NP-1550, NP-2010,
NP-2020, NP-3030, NP-3050, NP-4335,
CLC-700, CLC-10,

b) fotokopirni stroji Xerox: tipi strojev
1025, 5026, 5350,

c) fotokopirni stroji Develop: tip stroja
100,

d) fotokopirni stroji Minolta: tipi strojev
3050, 1080, 3170,

e) rezalci papirja Pion: tip stroja 2101,
f) rezalci papirja Rexel: tip stroja 500,
g) rezalci papirja Dahle: tip stroja 20630.
Ponudniki se lahko prijavijo na eno, več

ali vse točke javnega razpisa.
Servisiranje omenjene opreme se bo vr-

šilo na območju Slovenije.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo ob predložitvi pooblastila v Sek-
torju za vzdrževanje in upravljanje zgradb,
Ljubljana, Cankarjeva 4/II od 3. 3. do
vključno 6. 3. 1997 med 8. in 10. uro. Do-
datne informacije dobijo pri Magdi Hvastija
tel. 172-42-41.

4. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
ločenih zaprtih ovojnicah. Ovojnice morajo
biti pravilno opremljene:

– prva ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – ponovni javni razpis, št. 308/3-97
Servisiranje – Dokumentacija,

– druga ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – ponovni javni razpis, št. 308/3-97
Servisiranje – Ponudba.

Na ovojnicah mora biti naveden točen
naziv in naslov ponudnika.

V ovojnici za dokumentacijo morajo biti
predloženi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo organa za dejavnost. Do-
kumenti ne smejo biti starejši od treh mese-
cev na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece.

V ovojnici za ponudbo morajo biti pred-
loženi naslednji dokumenti:

– izpolnjena, podpisana in požigosana
razpisna dokumentacija (originalni obrazci),

– vzorec pogodbe.
5. Cene morajo biti fiksne za obdobje 6

mesecev, izražene v SIT, s posebej prikaza-
nim prometnim davkom. Cene morajo biti
oblikovane za plačilo v najmanj 20 dneh po
dobavi in izstavitvi računa. Opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni.

6. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki ne
bodo v skladu z zahtevami 4. in 5. točke
javnega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cene,
– reference,
– odzivni čas in čas odprave napak,
– plačilni pogoji,
– garancija za izvedena dela,
– finančno stanje,
– druge ugodnosti.
8. Upoštevaje vse kriterije in merila za

izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbra-
ti najcenejšega ponudnika.

9. Z izbranimi ponudniki bo naročnik
sklenil pogodbe o vzdrževanju in servisira-
nju birotehnične opreme, ki ji je potekel
garancijski rok, po načelu “servisiranje na
klic”.

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbrani-
mi ponudniki za dobo enega leta.

10. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, 1000 Ljubljana do 20. 3. 1997 do
12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

11. Odpiranje ponudb bo 21. 3. 1997 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Visoka policijsko-varnostna šo-
la, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-1/97 Ob-738A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez Sočo

v Peršeti na cesti M 10-10/1040
in Sanacija inundacije čez Sočo v Peršeti

na M 10-10
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 5. do 7. 3. 1997, strokovne infor-
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macije pa vam posreduje Sašo Pirc, grad.
teh. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
70,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 3. 1997 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Sočo v Peršeti.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-738B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ugotavljanje sposobnosti
izvajalca za izdelavo idejnega projekta

obvoznice v treh variantah znotraj
koridorja z ustreznimi prometnimi,

tehničnimi in oblikovalnimi rešitvami
obvoznice in mostu

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 5. do 7. 3. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 3. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Ugotavlja-
nje sposobnosti izvajalca za izdelavo IP Ko-
stanjevica.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-738C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93

in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Lokacijska dokumentacija + PGD/

PZI za:
a) Rekonstrukcija ceste M 10-9/1185

Trbovlje-Hrastnik od km 3.150-3.750
b) Rekonstrukcija ceste M 10-9/1185

Trbovlje-Hrastnik od km 1.770-3.150
Orientacijska vrednost del znaša

8,000.000 SIT.
2. Lokacijska dokumentacija + PGD/

PZI ceste M 10-9/1185 Trbovlje-Hrastnik
od km 0.330-1.100

Orientacijska vrednost del znaša
3,800.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 5. do 7. 3. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

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

1.”Lokacijska dok. + PGD/PZI Trbov-
lje-Hrastnik od km 3.150-3.750 in od 1.770-
3.150-.”L.R.

2. ”Lokacijska dok. + PGD/PZI Trbov-
lje-Hrastnik od km 0.330 do km 1.100.” –
L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-738D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija Republike
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija mag.

ceste M 10 na odseku Depala vas-Črnuče
v MOL od km 2.5 + 74 do km 4.0 + 07

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 5. do 7. 3. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Fakin, dipl.
inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 3. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Rekonstruk-
cija mag. ceste M 10 Depala vas-Črnuče.” –
B.F.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-662

Ime javnega glasila: Delo.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-663

Ime javnega glasila: Nedelo.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-664

Ime javnega glasila: Razgledi.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja, dotacija Ministrstva za kulturo RS.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
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Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-665

Ime javnega glasila: MM Marketing
magazin.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-666

Ime javnega glasila: Slovenski delničar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-667

Ime javnega glasila: Grafičar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID Skala.
Izdajatelj: Delo časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Nives Heybal, Miran Ko-
ren, Lučka Magister-Fabjan, Gregor Pucelj,
Boris Zakrajšek.

Ob-668

Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenske novice časopisno založniško pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Izdajatelj: Delo Desk časopisno založ-
niška družba, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 1120 Ob-710

Začasna uprava družbe Kemostik, d.d.,
Kamnik

obvešča delničarje,
da iz dnevnega reda 1. skupščine družbe,

ki bo 28. 2. 1997, umika obravnavo in
odločanje o 3. točki dnevnega reda, to je
“Sprejem sprememb in dopolnitev statuta” in
obravnavo in odločanje o 4. točki dnevnega
reda, to je “Razrešitev članov začasnega nad-
zornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta” skupaj s predlogi sklepov.

Kemostik, Kamnik, d.d.
začasna uprava

Ob-653

Družbenika družbe GTG, d.o.o., Jeseni-
ce, Titova 49, Jesenice, sta na seji skupščine
dne 31. 1. 1997 sklenila, da se osnovni ka-
pital družbe zmanjša za 15,932.460 SIT in
odslej znaša 23,860.320 SIT, kar je v skladu
z določbami 410. člena zakona o gospodar-
skih družbah.

Na podlagi določb 454. člena zakona o
gospodarskih družbah se eventualni upniki
pozivajo, da se zglasijo pri družbi in podajo
izjavo, da soglašajo za zmanjšanje kapitala.
Odvetnica Danica Novak Kenda Jesenice

Ob-648

GOP Ajdovščina, d.d., Tovarniška 5, Aj-
dovščina, uprava družbe na podlagi 283. čle-
na zakona o gospodarskih družbah sklicuje

2. skupščino
delničarjev,

ki bo v sredo, 2. 4. 1997 na sedežu druž-
be v Ajdovščini, Tovarniška 5, ob 13. uri.

Za sejo skupščine predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, preštevalec glasov in notar.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji

člani nadzornega sveta.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
5. Obravanava in potrditev letnega poro-

čila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996.
6. Obravnava in sprejem sklepa o kritju

ugotovljene izgube v letih 1993, 1994 in
1995.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba se
pokriva z odpisi sestavnih delov kapitala,
razen osnovnega kapitala in zakonskega
zneska rezerv.

7. Osnove sanacijskega načrta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predloge v zve-

zi z osnovami sanacijskega načrta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi GOP Ajdovščina, d.d.,
vsak delovnik od 12. do 13. ure pri tajnici
direktorja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sed-

mih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
GOP Ajdovščina, d.d., Tovarniška 5.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu GOP Ajdovščina, d.d., pisno prija-
vijo svojo udeležbo. Tudi pooblastilo poob-
laščencev in zastopnikov mora biti pisno in
vloženo pri prijavi.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za spre-
jem skupščinskih sklepov je potrebna veči-
na oddanih glasov delničarjev (navadna ve-
čina), razen za sklepanje pod 3. in 7. točko
za katera je potrebna 3/4 večina oddanih
glasov.

Če je sklic skupščine neuspešen, se skupš-
čina ponovi istega dne ob 14. uri v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu skupščina od-
loča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

GOP Ajdovščina, d.d.
direktor

Št. 108871 Ob-654

Na podlagi 7.3. člena statuta LTH Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, začasna uprava in
nadzorni svet sklicujeta

1. skupščino delničarjev
LTH Škofja Loka, d.d.,

ki bo v četrtek 3. aprila 1997 ob 13. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
66 in predlagata naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
po predlogu začasne uprave.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu začasne uprave.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je podala začasna uprava in
začasni nadzorni svet.

3. Poslovnik skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik skupščine v predlaganem besedilu.
4. Spremembe statuta LTH Škofja Loka,

d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta LTH Škofja
Loka, d.d., po predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-
vizijo poslovanja za poslovno leto 1996 re-
vizijsko družbo po predlogu začasnega nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
in razrešitev članov začasnega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
1. Razrešijo se člani začasnega nadzor-

nega sveta.
2. Imenujejo se člani nadzornega sveta, ki

zastopajo interese delničarjev po predlogu za-
časne uprave in začasnega nadzornega sveta.
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3. Skupščino se seznani s članoma nad-
zornega sveta, ki ju je imenoval svet delav-
cev LTH Škofja Loka, d.d.

7. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta in pokrivanje ostalih stroš-
kov, povezanih s prihodom in delom na se-
jah v nadzornem svetu družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine in nadomestilo stroškov za
člane nadzornega sveta v predlagani višini
po predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

8. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpo-

gled na sedežu družbe, Kidričeva 66, Škofja
Loka, od 28. 2. 1997 dalje vsak delovni dan
med 9. in 12. uro v tajništvu uprave v 4.
nadstropju.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-

čini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 28. 2. 1997 in
njihovi pooblaščenci, katerih prijava ude-
ležbe na skupščini je prispela na sedež druž-
be 3 dni pred skupščino, t.j. najkasneje do
31. 3. 1997. Prijavi mora biti priloženo po-
trdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa
morajo priložiti pravilno izpolnjena poobla-
stila.

Prijavljeni udeleženci na skupščino so
se vsaj pol ure pred pričetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevze-
ti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13.30 z istim dnevnim
redom. Skupščina bo tokrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

LTH Škofja Loka, d.d.
začasna uprava in začasni nadzorni svet

Ob-670

Direktor borzno posredniške hiše Intara,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podlagi
statuta družbe in določil zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

osmo skupščino
borzno posredniške hiše Intara, d.d.,
ki bo v četrtek, 3. 4. 1997 ob 14. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18/V z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in zapisnikar.

Predlog sklepa: potrdi se predsednik,
preštevalca glasov in zapisnikar.

3. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
jemu revidiranega letnega poročila o po-
slovanju za obdobje od 1. 7. do 31. 12.
1996.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-
jemu revidiranega letnega poročila o po-
slovanju za obdobje od 1. 7. do 31. 12.
1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razde-
litvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-
laganem načinu razdelitve dobička.

5. Obravnava poslovne politike družbe
za naslednje poslovno leto.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la s poslovno politiko družbe za naslednje
poslovno leto.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju predlagane revizijske družbe.

7. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju novega člana nadzornega sveta.

8. Razno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD, d.d., Ljubljana
na dan 20. 3. 1997. Z istim dnem se presoja
tudi upravičenost posameznega delničarja
do dividende.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu s točko
10.3.3. statuta družbe Intara, d.d. pisno pri-
javili družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek,
naslov, rojstne podatke oziroma firmo in
sedež pooblastitelja in pooblaščenca.

Glasovnice se bodo delile v dvorani, kjer
bo skupščina, pol ure pred začetkom. Za-
mudniki nimajo pravice do sodelovanja in
odločanja na skupščini.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
borzno posredniške hiše Intara, d.d., Ljub-
ljana, Železna cesta 18, od 20. 3. do 3. 4.
1997 od 8. do 12. ure.

Intara, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Št. 51 Ob-711

Tiskarna Kurir, d.d. Ljubljana, Parmova
39, sklicuje

1. redno sejo skupščine
Tiskarne Kurir d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, dne 4. 4. 1997 ob 17. uri v
Družbenem domu, Staničeva 41, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo glasovanja, zapisnikar, notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika za
delo skupščine.

Predlog sklepa: skupšćina sprejme po-
slovnik za delo skupščine.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta
in določitev sejnine za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-
zorni svet družbe in določi sejnino za člane
nadzornega sveta.

4. Poslovno poročilo družbe za leto 1996
in predlog za pokrivanje izgube oziroma
razdelitev dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo družbe za leto 1996 in pred-
log za pokrivanje izgube oziroma razdelitev
dobička.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je delničarjem na vpogled v

tajništvu družbe 10 dni pred zasedanjem
skupščine.

Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščen-
ca.

Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za gla-
sovanje na skupščini je, da delničar najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavi
udeležbo. Udeležbo mora prijaviti v tajniš-
tvu družbe pri Murki Kristan. Prijavo ude-
ležbe mora delničar dokazati s potrdilom o
lastništvu delnic, vrsti in številu delnic.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila. Pisno pooblastilo mo-
ra za fizične osebe vsebovati ime, priimek
in naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za
pravne osebe pa priimek, ime in naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig poob-
lastitelja.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

V primeru, da zasedanje skupščine ne bo
sklepčno, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 18. uri na istem kraju. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Tiskarna Kurir, d.d. Ljubljana

Št. 30 Ob-713

V skladu z določili 18. člena statuta Za-
varovalnice Maribor d.d. in na podlagi skle-
pa nadzornega sveta z dne 19. 2. 1997 skli-
cuje uprava družbe

skupščino
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 31. 3. 1997 ob
10. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ul. 3, v
sejni dvorani št. 607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Poročilo o izvršeni dokapitalizaciji
Zavarovalnice Maribor d.d.

Predlog sklepov:
1. Skupščina delničarjev sprejme poro-

čilo uprave družbe o izvršeni dokapitaliza-
ciji Zavarovalnice Maribor d.d.

2. Vplačila denarnih vložkov, ki so pris-
pela na žiro račun Zavarovalnice Maribor
d.d. 30. 12. 1996, ko je že bila izpolnjena
kvota 800 mio SIT se vrne vplačnikom z
obrestmi.

3. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe

Predlog sklepov:
1. Iz sredstev družbe se izvede poveča-

nje osnovnega kapitala tako, da bo nominal-
na vrednost delnic prve in druge emisije
enaka, kar pomeni, da nominalna vrednost
vsake doslej od družbe izdane delnice znaša
50.000 SIT. Vira povečanja osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe so sredstva iz na-
slova revalorizacije osnovnega kapitala v
znesku 185,718.568 SIT in sredstva iz na-
slova nerazporejenega dobička za leto 1995
v znesku 11,490.932 SIT.

2. Renominacija vrednosti delnic prve
emisije se opravi s popravkom vrednosti na
delnici sami in ne z novo emisijo delnic.
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4. Ugotovitev dejanske višine osnovne-
ga kapitala družbe

Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev ugotavlja, da na

podlagi izvršene dokapitalizacije družbe in
renominacije vrednosti delnic 1. emisije
znaša osnovni kapital Zavarovalnice Mari-
bor d.d. 1.012,050.000 SIT.

Na podlagi ugotovljene dejanske višine
osnovnega kapitala družbe se spremeni in
dopolni 4. točka sklepa skupščine delničar-
jev o povečanju osnovnega kapitala družbe
z zasedanja dne 30. 9. 1996 in sicer s po-
pravkom zneska osnovnega kapitala, nasta-
lega s povečanjem osnovnega kapitala druž-
be.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem ugotovitve-
nim sklepom na nadzorni svet družbe.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe iz vrst delničarjev.

Predlog sklepa: iz vrst delničarjev se v
nadzorni svet imenujejo naslednji njihovi
predstavniki oziroma pooblaščenci: mag.
Darko Tolar, dipl. ek. (Nova KBM d.d.),
Romana Pajenk, dipl. ek. (Probanka d.d.),
Borut Jezeršek, dipl. jur., (Pozavarovalnica
SAVA d.d) in Otmar Sekavčnik (delničar –
predstavnik manjših delničarjev) za štiri-
letno mandatno obdobje od 1. 4. 1997 dalje.

6. Sprememba in dopolnitve statuta Za-
varovalnice Maribor d.d.

Predlog sklepa: v 19. členu statuta Zava-
rovalnice Maribor d.d. se črtata 1. in 2. od-
stavek (določila o predsedniku skupščine
delničarjev in njegovem namestniku).

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled v

tajništvu družbe v Mariboru, Cankarjeva ul.
3, pisarna št. 604/VI.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d. oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poob-
lastilom v tajništvu družbe neposredno pred
zasedanjem skupščine.

Vskada delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje
javno. Sklepi se sprejemajo s statutom druž-
be določeno večino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-714

Na podlagi 32. člena statuta družbe Rain-
bow d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, di-
rektor družbe sklicuje

skupščino
družbe Rainbow d.d.,

ki bo v Kopru, dne 10. aprila 1997 na
naslovu Tominčeva 7, Koper, ob 15. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine, zapisnikar, preštevalca glasov in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine.

4. Razrešitev direktorja družbe, imeno-
vanje novega direktorja družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o razre-
šitvi direktorja in sklep o imenovanju nove-
ga direktorja.

5. Sprememba organizacijske oblike
družbe in sprememba statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
organizacijske oblike družbe in spremembe
statuta po predlogu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se
morajo izkazati s pismenim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je dostopno na na-
slovu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Rainbow d.d., Koper
direktor družbe

Št. 18/97 Ob-715

Novograd d.d., gradbeništvo, inženiring
in trgovina, Podbevškova 12, Novo mesto
sklicuje

3. sejo skupščine,

ki bo dne 1. 4. 1997 ob 12. uri v Dvorani
sindikata, Cvelbarjeva 3, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
ter:

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije in

dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predlog sklepa: volijo se predlagani de-

lovni organi in notar v vlogi zapisnikarja.
2. Poslovno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo direktorja in mnenje nadzornega sveta
o rezultatih poslovanja v letu 1996 v predla-
gani obliki.

3. Predlog sanacijskega programa druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se sanacijski
program družbe za obdobje enega poslov-
nega leta.

4. Obravnava gospodarskega načrta
družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme gos-
podarski načrt družbe za leto 1997 v predla-
gani obliki.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba.
6. Odpoklic in imenovanje članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče in

imenuje člane nadzornega sveta v predlaga-
ni sestavi.

7. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov je delničarjem na voljo na sedežu druž-
be vsak delovni dan med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine predlagajo dopolnitve dnevne-
ga reda ali nasprotne predloge. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo vsi delničarji, ki do 3 dni

pred skupščino upravi družbe pisno prijavi-
jo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno
pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo vnovično zasedanje dne 3. 4.
1997 ob 11. uri v prostorih dvorane sindika-
ta, na Cvelbarjevi 3, Novo mesto.

Po vnovičnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Novograd d.d. Novo mesto
uprava družbe

Št. 24/97 Ob-716

Uprava delniške družbe Vodnogospodar-
ski biro Maribor, d.d. na podlagi 7.3. točke
statuta in zakona o gospodarskih družbah
sklicuje

2. zasedanje skupščine
delniške družbe

Vodnogospodarski biro Maribor, d.d.,
ki bo v petek, 4. aprila 1997 ob 10. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Glavi trg 19/c, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine-
Predlog sklepa: na predlog uprave se

imenujejo predlagani predsednik, dva pre-
števalca glasov in notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1996

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1996 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razporeditev dobička za leto
1996.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma
zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno in
vsebovati mora splošne podatke o poobla-
stitelju in pooblaščencu ter podpis poobla-
stitelja. Gradivo za skupščino  bo na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure od dneva objave
sklica dalje pa do vključno na dan zaseda-
nja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov VGB Mari-
bor, Glavni trg 19/c, Maribor.

VGB Maribor, d.d.
uprava

Ob-712

Na podlagi 4. člena statuta delniške druž-
be CDE nove tehnologije sklicujem

3. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove

tehnologije
ki bo: dne 27. 3. 1997 ob 12. uri v pro-

storih družbe, Cesta v Kleče 12, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
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Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo skupščine, zapisnika in notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.

3. Poročilo o izvedbi sklepov 2. redne
skupščine z dne 5. septembra 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 2. redne skupščine z dne
5. septembra 1996.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1996.

5. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-

delitve čistega dobička.
6. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se raz-

širi po predlogu uprave in nadzornega sveta
družbe.

7. Sprejetje novega statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut

družbe.
8. Sprejetje poslovnega načrta in finanč-

nega plana za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt in finančni plan za leto 1997.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem v prostorih
družbe CDE nove tehnologije, Cesta v Kle-
če 12, Ljubljana, vsak dan od 8. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za doplnitev dnevnega reda oziroma nas-
protne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

imetnki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z dvetretjinsko ve-

čino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob vstopu na skupščino v zame-
no za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
poooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

CDE nove tehnologije d.d.
Ljubljana

direktor

Ob-718

Na podlagi 10.9. člena statuta družbe
uprava in nadzorni svet borzno posredniške
hiše Moja delnica, d.d., Ljubljana, Tržaška
132 vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Moja delnica, d.d., Ljubljana

Skupščina je sklicana za dne 27. 3. 1997
ob 13. uri v okrogli dvorani Delove stolpni-
ce, Dunajska cesta 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi, ali je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da skupščina lah-
ko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Obravnava poslovnih rezultatov za le-

to 1996 z načrtom za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

log sklepa uprave in nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra. Pooblaščenci mo-
rajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 24. 3. 1997. Pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne. Pozivamo udeležence, se ob prihodu na
skupščino pol ure pred začetkom seje prija-
vijo pred vhodom v dvorano z osebno iz-
kaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom in s podpisom potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzamejoj glaso-
valne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Emi Rode
v prostorih družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali pred-
loge glede dnevnega reda glede katerih že-
le, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, na-
stopi polurni odmor, po katerem se skupšči-
na ponovno sestane. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Moja delnica, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 16/97 Ob-742

Na podlagi drugega odstavka 283. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93) in 32. člena statuta družbe, upra-
va in nadzorni svet družbe Kompas Interna-
tional, turistična in trgovinska delniška
družba d.d. Ljubljana, Pražakova 4, sklicu-
jeta

7. skupščino družbe
Kompas International d.d. Ljubljana,

Pražakova 4,
ki bo 1. aprila 1997 ob 12. uri v sejni

sobi Hotela Austrotel (VI. nadstropje), Ljub-
ljana, Pražakova 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti in potrditev

dnevnega reda,
b) imenovanje predsednika skupščine,

preštevalca glasov ter potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Skupščina sprejme predlagani dnevni

red. Imenujejo se predsednik skupščine, za-
pisnikar, preštevalec glasov in notar za se-
stavo notarskega zapisnika po predlogu.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom o bilanci stanja ter o bilanci us-
peha za leto 1996.

3. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov Kompas International d.d.
Ljubljana za poslovno leto 1996 se imenuje
družba Epis d.o.o., Glavni trg 5, Celje.

4. Prodaja katamarana Prince of Venice.
Predlog sklepa: odobri se prodaja kata-

marana Prince of Venice kupcu, ki ga je
izbrala komisija za izbor najugodnejšega po-
nudnika.

Delničarji si lahko gradivo za skupščino
ogledajo na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.

Delničarji lahko v osmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo pisna in razumno
utemeljene predloge za spremembo dnev-
nega reda oziroma nasprotne predloge, in
jih pošljejo v tajništvo družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki delnic sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih, vendar mo-
rajo svojo udeležbo na skupščini napoveda-
ti pisno v tajništvu družbe vsaj 10 dni pred
zasedanjem. Pooblastilo mora biti pisno. Če
je skupščina nesklepčna, bo ponovno zase-
dala ob 12.30 v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

 Kompas International
uprava in nadzorni svet družbe

Razne objave

Popravek

V javnem razpisu za pridobitev konce-
sionarja za upravljanje obmorskega mest-
nega kopališča v Kopru, objavljenem v
Uradnem listu RS, Št. 9-10 z dne 21. II.
1997, Ob-611, Št. 353-3/97 se v 5.4. točki
najnižja višina zavarovalne vsote pravilno
glasi: 5,000.000 SIT letno.

Uredništvo
Popravek

Št. 321-02-14/97-2 Ob-740

V javnem razpisu za dodelitev subvenci-
je za obnovo sadovnjakov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 31. I. 1997 se:

– v točki III. Vsebina zahtevka tretja ali-
nea drugega odstavka spremeni tako, da se
pravilno glasi:
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– zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od treh mesecev), iz katerega je razvidna
tudi površina parcele ali posestni list oziro-
ma overjeno kopijo posestnega lista z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom.

Če upravičenec ni lastnik zemljišča, mo-
ra priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu

zemljišča za najmanj 2 leti za jagode, naj-
manj 15 let za breskve in za vse ostale
sadne vrste najmanj 25 let ter soglasje
lastnika, da dovoljuje obnovo;

– v prilogi II. tabela TEŽAVNOST OB-
NOVE/iii. faze naprave in sajenja pri jago-
dičju spremeni tako, da se pravilno glasi:

Št. 321-02-14/97-2 Ob-689

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1. in
19. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za prvo polletje 1997 (Ur.
l. RS, št. 2/97)

javni razpis
za subvencioniranje investicij v

izgradnjo hladilnic za sveže sadje
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila za subvencioniranje investicij v
izgradnjo hladilnic za sadje, ki je pridelano
v Sloveniji.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebiva-
lišče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov
račun.

3. Sredstva iz naslova subvencije za pod-
poro investicijam v izgradnjo hladilnic za
sveže sadje bo MKGP razdelilo med upra-
vičence v višini 40,270.800 SIT. Upravi-
čenci bodo sredstva koristili na podlagi skle-
njenih pogodb.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-
ti najkasneje do 20. marca 1997 na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Parmova 33, Ljubljana, s pri-
pisom: za razpis – subvencije za hladilnice.

5. Nepopolne zahtevke bo MKGP zavr-
nilo, prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Subvencionira se 24% vrednosti v pr-

vem polletju 1997 izvedenih del pri posa-
mezni investiciji.

Pri posamezni investiciji se poleg novo-
gradnje objekta subvencionira tudi nakup
opreme (linija za prevzem sadja, sortirni
stroji ipd.).

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli upravičenci, ki so pričeli investici-
jo v izgradnjo hladilnice v letu 1996 in bo
zaključena najkasneje do 31. 12. 1997 in
katerih izgradnjo hladilnic je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že sub-
vencioniralo v letu 1996.

3. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hla-

dilnic za sadje morajo biti v skladu z načr-
tovano obnovo in graditvijo hladilnih
zmogljivosti za sadje po regijah v Sloveni-
ji, ki je predvidena v programu obnove in
graditve hladilnih in dodelavnih zmoglji-
vosti za sadje v Sloveniji, ki ga je potrdilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev, povezanih v zadruge ali
druge oblike organiziranosti oziroma kme-
tijskih podjetij;

– investitorji, ki vlagajo zahtevek za sub-
vencijo, morajo skupaj pridelati najmanj
50% pridelka sadja na območju, ki gravitira
k hladilnici, v skladu z velikostjo gravitacij-
skega območja, določenega v programu ob-
nove in graditve hladilnih in dodelavnih
zmogljivosti za sadje v Sloveniji.

4. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali na-
slednji tehnološko-tehnični kriteriji:

– velikost hladilnice: priporočena veli-
kost je najmanj 1500 ton za pečkarje (jabol-
ka, hruške), za koščičasto sadje in jagodičje
pa najmanj 80 ton;

– velikost hladilne enote (celice): pripo-
ročena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopustna
manjša velikost celice;

– zagotavljanje najmanj 75% skladišč-
nih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low
oxygen, to je 1 – 2% O2, 0–3% CO2) pri
hladilnicah za pečkarje (jabolka, hruške);

– zagotavljanje plinotesnosti: priporoče-
ne naprave so membranski generatorji duši-
ka za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO2 in ra-

čunalniško vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor sestave zraka v celicah;

– zagotavljanje ustrezne toplotne izola-
cije;

– minimalna zmogljivost ohlajevanja ce-
lice: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;

– površina izmenjevalcev toplote in v ča-
su skladiščenja razlika med temperaturo iz-
parevanja in temperaturo prostora največ do
2°C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;

– zagotavljanje eliminacije toplote in
preprečevanje nihanj v temperaturi.

5. Subvencija pri investiciji bo dodelje-
na največ dvema investitorjea, do skupne
višine razpoložljivih sredstev v prvem pol-
letju 1997.

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev subvencije mo-

ra biti priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen

sedež oziroma za fizične osebe ime in na-
slov investitorja z enotno matično številko
občana, številko žiro računa;

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991);

– finančni načrt z opredeljenimi viri fi-
nanciranja (lastna sredstva, kredit, delež
MKGP);

– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih; iz investicijskega programa mora
biti razvidna zmogljivost hladilnice (v to-
nah), zmogljivosti hladilnih celic (v tonah)
in vsi tehnološki parametri;

– veljavno gradbeno dovoljenje za no-
vogradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi
del, če za investicijo gradbeno dovoljenje ni
potrebno;

– dokazilo o skupnem vlaganju večih pri-
delovalcev, če gre za skupno vlaganje (po-
godba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri za-
drugah pa še dokazilo o številu prideloval-
cev, vključenih v zadrugo in izjavo o njiho-
vih površinah ter pridelkih;

– pooblastilo za vlaganje vloge, če inve-
stitor vloge ne vlaga sam.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano

Št. 604-1/88-28 Ob-708

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3 razpisuje

12 štipendij za sodnike in državne tožilce
za podiplomski študij prava ter za

specialistični študij prava v državi in v
tujini oziroma za strokovno

usposabljanje na kakšnem drugem
strokovnem področju, povezanim s

sodniškim delom oziroma delom
državnega tožilca

Za štipendije so predvidena sredstva v
višini ca. 7,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki in državni to-
žilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravlje-
ni prevzeti obveznosti, določene z zakonom
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in
8/96) oziroma zakonom o državnem to-

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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žilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94) in pravilnikom
o štipendiranju sodnikov in državnih tožil-
cev (Ur. l. RS, št. 14/95).

Rok za prijavo je 10. marec 1997.
Prijava mora vsebovati:
– prošnjo s kratkim življenjepisom

(osebni podatki morajo vsebovati tudi
EMŠO in davčno številko);

– program podiplomskega študija, iz ka-
terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija;

– okvirno specifikacijo stroškov po dru-
gem odstavku 62. člena zakona o sodniški
službi (šolnina, stroški nabave strokovne li-
terature, potni stroški in stroški bivanja), ki
naj bi bili pokriti iz štipendije;

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij;

– dokazila o izpolnjevanju dosedanjih
obveznosti oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem oziroma specialističnem študiju.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 351-02/97-33 Ob-646

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v

komisijah za tehnične preglede po
67. člena zakona o graditvi objektov in v

postopkih izdaje odločb po 4. členu
zakona o gospodarskih družbah na

območju Upravne enote Tržič
Javno se pozivajo gospodarske družbe,

zavodi in samostojni podjetniki, s sedežem
v Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za
uvrstitev svojih strokovnjakov na seznam
oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede objektov po 67. členu za-
kona o graditvi objektov (ZGO, Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96), za
katere je dovoljenje za gradnjo izdala
Upravna enota Tržič, in v postopkih izdaje
odločb po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah (ZGD, Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 in
82/94) na območju Upravne enote Tržič.

1.A. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na
seznam, bodo v komisijah za tehnične pre-
glede objektov opravljali naloge, ki jih za
navedeno komisijo določa 70. člen ZGO na
naslednjih strokovnih področjih:

a) gradbenih konstrukcij in drugih grad-
benih del,

b) strojnih inštalacij in naprav,
c) električnih in telekomunikacijskih in-

štalacij in naprav,
d) varstva pri delu,
e) varstva okolja (varstva voda, zraka,

tal in varstva pred hrupom).
1.B. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na

seznam, bodo v postopkih izdaje odločb po
4. členu ZGD opravljali preglede o primer
nosti objektov, opreme in naprav za oprav-
ljanje trgovinske, gostinske dejavnosti, pro-
izvodnje, storitev in drugih dejavnosti za:

a) sanitarno - zdravstveno področje,
b) tehnično - delovno področje (vgraje-

na oprema in naprave),
c) področje varstva pred požarom,
d) področje kmetijstva in veterine,
e) področje varstva pri delu,
f) področje varstva okolja.
2. Gospodarske družbe, zavodi in samo-

stojni podjetniki lahko vložijo vloge za uvr-
stitev na seznam le za konkretne osebe za-
poslene v gospodarski družbi, zavodu ali

pri samostojnem podjetniku. Fizične osebe,
ki bodo prijavljene na ta poziv, morajo iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji;

– da imajo v Republiki Sloveniji pridob-
ljen strokovni naslov diplomirani inženir
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Re-
publiki Sloveniji nostrificirano v tujini pri-
dobljeno diplomo visokošolske organizaci-
je (slednje ne velja za diplome in javne listi-
ne iz 100. f člena ZGO) - velja za točko
1.A.- a, b in c oziroma da imajo strokovno
usposobljenost po veljavnih predpisih za po-
samezno področje dela - velja za točko 1.B.
in 1.A. d in e;

– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO oziroma po drugih predpisih;

– da imajo najmanj tri leta delovnih iz-
kušenj.

3. Vloge morajo vsebovati:
– navedbo gospodarske družbe, zavoda

ali samostojnega podjetnika in naslov prija-
vitelja, navedbo strokovnih področij, na ka-
tera se nanaša prijava ter ime in priimek
oseb, ki bodo opravljale posamezne stro-
kovne naloge;

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (izpis iz sodnega re-
gistra ali priglašena dejavnost pri Davčni
upravi Republike Slovenije in odločba o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti);

– dokazilo o usposobljenosti strokovnja-
kov (izpolnjevanje pogojev iz 2. točke) ter
navedbo referenc - seznama objektov in na-
prav, kjer so osebe, ki se prijavljajo, sodelo-
vale pri graditvi kot odgovorni projektanti,
odgovorni vodje projektov, odgovorni vod-
je del oziroma kot nadzorniki ali opisom
dosedanjih delovnih izkušenj na posamez-
nem področju;

– cenik in plačilne pogoje.
4. Vloge morajo interesenti posredovati

na Upravno enoto Tržič, Trg svobode 18, v
roku 15 dni po objavi. Dodatne informacije
se lahko dobijo na Upravni enoti Tržič na
tel. 064-53-051 pri Jasni Kavčič in Romani
Romič (za tehnične preglede po ZGO) ozi-
roma pri Anki Markič (za sodelovanje v
postopkih po ZGD).

5. Prijavitelji bodo o uvrstitvi na seznam
oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede objektov po ZGO in v
postopkih po ZGD na območju Upravne
enote Tržič, obveščeni v 15 dneh po pregle-
du prispelih vlog.

Upravna enota Tržič

Ob-688

Slovenske železarne – Žična d.o.o., Ce-
lje, Ipavčeva 20, na podlagi sklepa skupšči-
ne z dne 20. 11. 1996 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo sledečih nepremičnin in

premičnin
I. Severni del industrijskega kompleksa,

Celje, Cesta v Trnovlje 7:
1. hala v izmeri 1430 m2; ocenjena vred-

nost je 710 DEM/m2,
2. zemljišče v izmeri 1824 m2; ocenjena

vrednost je 50 DEM/m2,
3. zaklonišče v izmeri 250 m2; ocenjena

vrednost je 37.500 DEM.

II. Južni del industrijskega kompleksa,
Celje, Cesta v Trnovlje 7:

1. hala v izmeri 1430 m2; ocenjena vred-
nost je 710 DEM/m2;

2. oprema, ki je primerna za kovin-
sko-predelovalno proizvodnjo, posebej za
dodelavo ležajnih obročev:

– naprave za ogrevanje objektov,
– merilni instrumenti,
– orodjarska oprema,
– oprema – stroji za struženje in bruše-

nje,
– oprema za toplotno obdelavo,
– celotna oprema za montažo,
– osebni avtomobil;
3. zemljišče v velikosti 2156 m2; ocenje-

na vrednost je 50 DEM/m2.
Prednost pri nakupu imajo ponudniki, ki

kupijo celoto, specificirano v 1. do 3. točki.
III. Energetska oprema
1. kompresorska postaja, ki vključuje ob-

jekt, vijačni in batni kompresor ter zračni
rezervoar; ocenjena vrednost celote je
30.000 DEM,

2. trafo postaja moči 630/12 KVA, ki
vključuje objekt in opremo; ocenjena vred-
nost celote je 32.000 DEM.

Kompresorska in trafo postaja imata
moč, ki zadostuje za oskrbo severnega in
južnega kompleksa.

IV. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse

pravne in fizične osebe, ki vplačajo varšči-
no v višini 5% od izklicne cene nepremič-
nin oziroma premičnin na žiro račun Žične
d.o.o., Celje št. 50700-601-10243 ali v is-
tem roku razpisniku predložijo nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv in v besedi-
lu, ki ga določi prodajalec.

S potrdilom o plačani varščini oziroma
pridobljeni garanciji se ponudnik izkaže
pred začetkom odpiranja ponudb. Brez po-
trdila o plačani varščini oziroma pridobljeni
garanciji ponudnik ne more sodelovati na
javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo, iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizič-
ne osebe pa z originalnim potrdilom o slo-
venskem državljanstvu.

Poleg zgoraj navedenega mora pisna po-
nudba obsegati ponujeno ceno, plačilne po-
goje in navedbo dejavnosti, ki jo namerava
ponudnik opravljati v objektu.

Prednost pri nakupu predmetov razpisa
imajo ponudniki, ki kupijo nepremične in
premične stvari, navedene v točkah I do III.

Varščina bo uspelemu ponudniku brezo-
brestno vračunana v kupnino in sicer po
odbitku 2% kupnine na račun stroškov pro-
daje, neuspelemu ponudniku pa neobrestno
vrnjena najkasneje v roku 3 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika na žiro račun,
naveden v ponudbi. V istem roku bo neus-
pelemu ponudniku vrnjena tudi nevnovčena
bančna garancija, specificirana zgoraj.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v pogodbenem roku. Če izbrani po-
nudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgu-
bi pravico do vračila varščine, bančna ga-
rancija pa bo vnovčena. Prodajalec bo zadr-
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žal varščino oziroma vnovčil garancijo in
razveljavil pogodbo tudi v primeru, če iz-
brani ponudnik ne bo poravnal kupnine v
pogodbenem roku.

Davek na promet nepremičnine ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s preno-
som lastništva, plača kupec.

Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v
roku 30 dni po objavi razpisa na naslov
Železarna Štore – Prostand d.o.o., Štore, Že-
lezarska cesta 3. Vse informacije glede raz-
pisa dobijo zainteresirane osebe v družbi
Železarna Štore – Prostand d.o.o., Štore (tel.:
063/771-411 int. 505 – Rado Korent ali int.
501 – Dušan Jenič).

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo Žič-
na I, Žična II”.

Nepremičnina se prodaja po sistemu “vi-
deno – kupljeno”.

Vsi zainteresirani si lahko predmet raz-
pisa ogledajo vsak dan med 8. in 12. uro.

Predhodno je potrebno ogled najaviti na
tel. št. 063/771-411 int. 505 ali 501.

Javno odpiranje ponudb bo peti dan po
zaključnem razpisu v prostorih SŽ Žična
d.o.o., Celje, Ipavčeva 20 in sicer ob 12. uri.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči pred-
stavniki ponudnikov oziroma njihovi poob-
laščenci, vsi pa morajo predložiti pisno
pooblastilo in potrdilo o plačani varščini ter
potrdilo o slovenskem državljanstvu.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji z naj-
boljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Slovenske železarne Žična, Celje d.o.o.

Ob-690

Likvidator družbe Galvo ingenering,
podjetje za inženiring, conzulting, proizvod-
njo, zastopanje in trgovino d.o.o., – v likvi-
daciji, 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 Per-
ko Marjanu, Pot na plje 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-743

Lesnina računalniški inženiring d.o.o.
Ljubljana, Parmova 53, razpisuje na podla-
gi sklepa skupščine družbe z dne 18. 2. 1997

javno dražbo
za prodajo

poslovnega prostora v kleti poslovne
stavbe v Ljubljani, Parmova 53, prehodne
sobe št. K 07 v izmeri 32,82 m2 z ustreznim
delom skupnih prostorov, delov in naprav
stavbe po izklicni ceni 1,750.000 SIT, ki
predstavlja delež pravice uporabe do
53./10.000 zk. vl. 2639 k.o. Bežigrad v ko-
rist LESNINE RI d.o.o. (parc. št. 2009/1
dvorišče v izmeri 3553 m2, parc. št. 2009/4
stavbišče z zgradbo 856 m2, parc. št. 2009/5
dvorišče v izmeri 144 m2, in parc. št. 2009/6
dvorišče v izmeri 11 m2). Lastnik mora do-

voliti prehod skozi sobo, vendar tako, da je
čim manj moten.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom dražbe
predložijo potrdilo o vplačilu varščine v vi-
šini 10 odstotkov izklicne cene na žiro ra-
čun družbe št. 50102-601-37597 pri APP
podružnici v Ljubljani ali pri blagajni ter
potrdilo o državljanstvu RS dražitelji fizič-
ne osebe, oziroma izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe. Izpisek iz sodnega
registra ne sme biti starejši od pet dni, foto-
kopija potrdila o državljanstvu pa mora biti
overjena. Zastopnik mora predložiti veljav-
no pooblastilo za zastopanje.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa
vrnjena v treh dneh brez obresti.

Poslovni prostor se prodaja po načelu
videno – kupljeno.

Uspeli dražitelj mora kupno pogodbo
skleniti v osmih dneh po javni dražbi, kup-
nino pa plačati v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe, sicer prodajalec lahko odstopi od
pogodbe in zadrži varščino.

Kupec plača davek na promet nepremič-
nin in stroške zamljiškoknjižnega prenosa.

Javna dražba bo dne 18. 3. 1997 ob 13.
uri v poslovni stavbi v Ljubljani, Parmova
53, P 21/1.

Dodatne informacije o pogojih prodaje
in možnostih ogleda dobite po telefonu št.
313-933.

Lesnina RI d.o.o.

Št. 11/97 Ob-717

P.U.Z. d.o.o., Podjetje za urejanje zem-
ljišč, Slovenčeva 97, 1113 Ljubljana, na
podlagi danega pooblastila JP Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, Ljublja-
na z dne 7. 2. 1997 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča z gradbenim

dovoljenjem
Zemljišče se nahaja ob Slovenčevi cesti

parc. št. 44/2, 44/1, 56/1, 45/1, 45/2, 46/2,
46/1, 55, 52/6, 52/11, 39/3, 33/1, 13/16,
54/40, 41/2, 33/1, 13/2, 39/42, 33/93, 38/2,
38/1, 38/4, vse k.o. Bežigrad v skupni izme-
ri 8.495 m2.

Na zgoraj navedenem zemljišču je JP
Vodovod – Kanalizacija pridobil gradbeno
dovoljenje za izgradnjo poslovnega objekta
s 17.230 m2 netto površine.

Pričakovana cena je 2,410.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Pogoji javnega razpisa zbiranja ponudb:
a) Prijavo na razpis lahko pošljejo fi-

zične osebe, ki priložijo potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije in pravne ose-
be, ki so registrirane in imajo sedež v Re-
publiki Sloveniji, priporočeno v zaprti ku-
verti z označbo – “Ne odpiraj”, “J P
Vodovod – Kanalizacija, ponudba za od-
kup zemljišča, na naslov JP Vodovod –
Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana.

b) Priložiti je potrebno tudi potrdilo o
vplačani varščini, ki znaša 10% navedene
izklicne cene za navedeno zemljišče – ne-
premičnino. Varščino je potrebno poravnati
na žiro račun Javnega podjetja Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, Ljublja-

na, št. 50100-601-11581, odprt pri Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje, Ljubljana.

c) Varščino je potrebno vplačati najka-
sneje do zaključka zbiranja ponudb s pripi-
som varščina. Varščina je plačljiva v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

d) Javno zbiranje ponudb velja do 14. 3.
1997 do 12. ure. Pri izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo upoštevane ponudbe, ki bo-
do prispele do navedenega roka.

e) 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 po-
trdila o državljanstvu Republike Slovenije
za fizične osebe,

– potrdilo o vplačilu varščine.
f) Komisijsko odpiranje ponudb bo v

prostorih J.P Vodovod – Kanalizacija, Kre-
kov trg 10, (sejna soba) Ljubljana, dne 14.
3. 1997 ob 13. uri.

Zemljišče z gradbenim dovoljenjem se
prodaja v celoti.

Nepremičnina bo prodajana “videno –
kupljeno”.

Prometni davek, druge dajatve in stroške
prenosa lastništva plača uspešni ponudnik –
kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri, kupnino pa mora plačati v
roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ozi-
roma po pogojih določenih v pogodbi.

Prevzem nepremičnine bo mogoč takoj,
po plačilu celotne kupnine. Vplačana varšči-
na se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina vrnjena v roku 8 dni od dneva od-
piranja ponudb. V tem roku bo tudi izbran
najugodnejši ponudnik.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila pri pooblaščencu P.U.Z. d.o.o., Pod-
jetje za urejanje zemljišč, Slovenčeva 97,
Ljubljana, Janez Žnidaršič, tel.
061/1686-125 od 8. do 14. ure. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno gradivo to je: map-
no kopijo, arhitektonske zasnove iz projekt-
ne dokumentacije, gradbeno dovoljenje in
drugo dokumentacijo potrebno za izdelavo
ponudbe. Po dogovoru je možen ogled na
terenu.

P.U.Z. d.o.o.

Ob-660

ARAVTO, d.o.o., Gornja Radgona, Lju-
tomerska 29, po sklepu skupščine, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

parc. št. 441 – njiva v izmeri 33627 m2 in
parc. št. 438/2 – travnik v izmeri 8 m2, vse
k.o. Mele.

Izklicna cena nepremičnin je 349.989
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Parceli sta stavbno zemljišče, naprodaj
sta nerazdelno. Nepremičnini se nahajata v
Industrijsko obrtni coni Gornja Radgona ob
avtoportu.

Prodajalec vse pravice iz zazidalnih na-
črtov prenaša na kupca pod ostalimi pogoji
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občine in za nadaljnje postopke ne prevze-
ma nobene odgovornosti.

Nepremičnini sta naprodaj po sistemu
videno-kupljeno, zato kasnejših reklamacij
glede stvarnih napak ne bomo upoštevali.

Javna dražba bo dne 14. 3. 1997 ob
12. uri v sejni sobi na sedežu podjetja v
Gornji Radgoni, Ljutomerska 29.

Pogoji:
– varščina v višini 10% od izklice cene

na žiro račun ARAVTO, d.o.o., št.
51910-601-18192, najkasneje dan pred
dražbo – Pripis javna dražba,

– sodelujejo lahko pravne in fizične ose-
be, ki predložijo virman o plačani varščini,
potrdilo o državljanstvu fizične osebe, prav-
ne pa izpisek iz sodnega registra in poobla-
stilo za licitacijo,

– predložitev pogodbe v petih dneh po
končani dražbi, ki jo bo uspeli dražitelj mo-
ral skleniti v roku pet dni po predložitvi,
sicer varščina zapade,

– nauspelim dražiteljem vrnitev varšči-
ne brez obresti v roku osem dni po končani
dražbi, uspelemu dražitelju-kupcu pa bomo
varščino brez obresti vračunali v kupnini,

– kupec bo moral kupnino poravnati ta-
koj po veljavnosti pogodbe, sicer varščina
zapade, pogodba pa se razdre,

– prometni davek in vse druge stroške v
zvezi z nakupom in prepisom bo plačal kupec.

Ogled nepremičnin je mogoč v času raz-
pisa po predhodnem dogovoru s kontaktno
osebo.

Kontaktna oseba Vela, tel. 069/61-944.
ARAVTO, d.o.o., Gornja Radgona

Ob-651

V skladu z 76. člen zakona o gospodarskih
družbah obveščam svoje poslovne partnerje,
da bom z dnem 30. 4. 1997 popolnoma prene-
hal opravljati obrtno dejavnost, priglašeno pri
Davčni upravi Republike Slovenije, Davčnem
uradu Ljubljana, izpostava Grosuplje.

Penca Jakob, s. p.

Ob-741

KINO Velenje, p.o., preklicuje žig pod-
jetja pravokotne oblike, z napisom Kino,
p.o.,  Velenje.  Napis  Kino  je  napisan  v
filmskem  traku.  Velikost  malega  žiga  je
1,8 cm × 1,3 cm, velikost velikega žiga pa
2,4 cm × 2 cm.

Ob-652

EM Hidromontaža, d.o.o., Maribor – v
stečaju, Gosposvetska c. 84, Maribor, pre-
klicuje depotno potrdilo št. 2/70 na ime EM
Hidromontaža, d.o.o., Maribor pri Novi kre-
ditni banki Maribor.

Ob-739

Sitar,  d.o.o.,  Ljubljana,  preklicuje
štampiljko Višjega sodišča v Ljubljani z zap.
št. 23.

Ob-731

Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Novo mesto, preklicuje veljavnost nasled-
njih  zavarovalnih polic:

Tip police in številka police: Z-3 104557,
Z-3 85525, Z-3 104425, 1-N 00008750,
OZ-3 74501, OZ-3 74503, OZ-3 74504,
OZ-3 74505, OZ-3 74506, OZ-3 80314,
1-AO-01 00344282, OZ-3 7287, 1-IM

53438, OZ-3 61153, Z-3 55500, zelene kar-
te 00271272.

Alpres d. o. o., Dunajska 5, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0389577,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-11258

Dizdarevič Mirsad, Trubarjeva 6, Gro-
suplje, preklicuje odločbo, št.
057074/3625/01-38/1996, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. s-11040

Fras Stanislav, Dolge njive 19, Voličina,
preklicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
019613-0165-01-31-1995. p-11018

Grubor Železnik Dušanka, Selo 11, Zagor-
je, preklicuje priglasitveni list, št, 61-0444/95,
izdal DURS izp. Zagorje. g-11225

Grubor Železnik Dušanka, Selo 11, Za-
gorje, preklicuje odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti, št.
313-32/95, izdala UE Zagorje ob Savi leta
1995. g-11267

Integral Jesenice, Titova 67, Jesenice,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila VW POLO 50, št. šasije
WVWZZZ6NZVY162577, št. motorja AER
064 078. s-11200

Kermelj Marija, Sp. Pirniče 19, Medvo-
de, preklicuje priglasitveni list, št.
27-1510/94, izdala RUJP, Izpostava Ljub-
ljana Šiška. s-11197

Krivanik Marija, Sp. Kostrivnica 27,
Podplat, preklicuje TIR certifikata, št. 1109
in 1110, izdala Carinarnica Celje leta 1997.
g-11265

MPI, Grilčeva 4, Idrija, preklicuje potr-
dilo za registracijo vozila AUDI A 41, 8 T,
št. motorja AEBO10291, št. šasije
WAUZZZ8DZTA007523. s-11059

Oblak Matjaž, Polanškova ulica 38,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje, št.
033383/1651/00-37/1995 z dne 6. 3. 1995.
p-11002

Ovijač Darinka, Janka Puclja 5, Kranj,
preklicuje obrtno dovolenje, št. 27209 in
odločbo o obrtnem dovolenju, izdano 1. 3.
1995 pri obrtni zbornici Slovenije. s-11057

Pečarič Andrej, Cankarjeva 7, Metlika,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
011437/0301/00-44/1995. g-11102

Zupan Anton, Novosadska ulica 10,
Ljubljana, preklicuje štampiljko kvadratne
oblike z napisom RIPO -ZA d. o. o. Ljublja-
na. g-11036

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Al Hiasat Marko Omar, Legenska cesta
36 a, Slovenj Gradec, potni list št. AA
342565. g-11251

Babič Ljubica, Makucova 38, Ljubljana,
potni list št. AA 528580. s-11013

Brelih Zdravko, Stara Loka 75, Škofja
Loka, potni list št. AA 787284, izdala UE
Škofja Loka. s-13095

Blažiča Mateja, Vrtojbenska 72, Šempe-
ter pri G., potni list št. AI 111774. p-11031

Bronič Svjetlana, Hladilniška 26c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 171761, izdala UE
Ljubljana 25. 5. 1992. s-11051

Carl Marko, N. Pirnata 18, Idrija, potni
list št. BA 250930. p-11030

Dresler Tomaž, Žepovci 79, Apače, pot-
ni list št. AA 849612. p-11056

Dular Alenka, Poklukarjeva 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 528498. s-11041

Fajs Jožef, Ulica Bratov Dobrotinškov
28, Celje, potni list št. AA 295632. g-11133

Fakin Nataša, Ane Ziherlove 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 312821. s-11204

Fekonja Franc, Ženik 29 a, Videm ob
Ščavnici, zavarovalno polico, št. 422800.
g-11272

Franetič Jani, Vidmašče 23, Sežana, pot-
ni list št. BA 382681. p-11070

Gaberc Martin, Višnarjeva 4, Medvode,
potni list št. AA 536548. s-11294

Gorenc Marija, Brodarjev Trg 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 146163. s-11201

Gregorčič Nada, Strma pot 28, Koper,
potni list št. AA 202197. g-11252

Gubenšek  Marija,  Dolenjska  cesta
60,  Ljubljana,  potni  list  št.  BA 44991.
s-11140

Herlec Karel, Možjanca 21, Preddvor,
potni list št. AA 625941, izdala UE
Kranj16. 11. 1992. s-11119

Hojnik Vili, Ulica S. Severja 3, Maribor,
potni list št. AA 570587. p-11016

Jelen Bernarda, Janževa gora 22, Ruše,
potni list št. BA 305551. p-11004

Jelinčič Andrej, Žabče 7, Tolmin, potni
list št. BA 193214. p-11011

Karažija Vika, Srebrničeva 49, Ljublja-
na, originalni izvod priglasitvenega list,
opravilna št. 28-0277/94. s-11004

Kodrič Miran, Velike Malence 43, Bre-
žice, potni list št. BA 508304. s-11238

Kolešnik Marijan, Cankarjeva ul. 23,
Maribor, potni list št. AA 250605. p-11003

Kosmač Nina, Prešernova 13, Ljubljana,
potni list št. BA 455261, izdala UE Ljublja-
na. s-11216

Kovač Ivan, Kocljeva 9, Gornja Radgo-
na, potni list št. BA 188039. p-11055

Kovačič Nataša, Murščak 27 a, Radenci,
potni list št. BA 147756. p-11053

Kočan Fata, Zikova 1, Kamnik, potni list
št. BA 1600. s-11174

Kočan Mahmud, Zikova 1, Kamnik, pot-
ni list št. BA 308981. s-11175

Krznarič Marko, Kamnogoriška 53,
Ljubljana, potni list št. BA 173019, izdala
UE Ljubljana 17. 7. 1993. s-11166

Lampret Darko, Golo Brdo 9 D, Medvo-
de, potni list št. BA 522351. s-11176

Lutar Gordana, Gasilska 6, Odranci, pot-
ni list št. BA 300900. p-11060

Lutar Jožef, Gasilska 6, Odranci, potni
list št. BA 300902. p-11059

Malek Zlatko, Ul. Jožeta Mlakarja 18,
Pekre, potni list št. AA 390782, izdala UE
Maribor 14. 8. 1992. s-11061

Marinčič Milan, Grmovlje 30, Škocjan,
potni list št. AA 100414. s-11259
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Mesarič Andrej, Cesta v zeleni log 5,
Ljubljana, potni list št. AA 955752, izdala
UE Ljubljana 11. 5. 1993. s-11065

Mihael Gabrijel, Gregorčičeva 7a, Ra-
domlje, potni list št. BA 87453, izdala UE
Domžale 21. 6. 1993. s-11074

Milavec Maksimiljan, Koseze 7, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 222470. s-11280

Nikolič Savo, Bratov Židan 32, Ljublja-
na, potni list št. AA 828839, izdala UE Ljub-
ljana 1. 3. 1993. s-11064

Nuhanović Hasan, Javor 7, Ljubljana,
potni list št. BA 289928. s-11086

Ojo Marija, Hrvatini 19 b, Ankaran, pot-
ni list št. AI 75583. g-11135

Paunovič Marko, Rimska cesta 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 110211. s-11024

Pekolj Vesna, Bilečanska 2, Ljubljana,
potni list št. AA 768350. s-11295

Perkovič Slavojka, Za Gradom 1, Koper,
zdravstveno izkaznico. g-11270

Petelinkar Blaž, Strniševa 47, Ljubljana,
potni list št. AA 593053. s-11293

Petrič Marko, Veluščkova 8, Izola, potni
list št. AA 503075. p-11015

Pristovnik Veronika, Zg. Bistrica 39,
Slovenska Bistrica, potni list št. BA 459010.
p-11057

Pucelj Tanja, Vreskovo 62, Trbovlje,
potni list št. AA 307344. s-11153

Pupis Janez, Kašeljska cesta 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 977719, izdala UE Lju-
ljana. s-11212

Ravnak Branko, Zagaj 27, Ponikva, pot-
ni list št. BA 146815. p-11045

Resnik Janez, Šolska 12, Krško, potni
list št. AA 270533. p-11029

Rudolf Darko, Nade Ovčakove 48, Ljub-
ljana, potni list št. AA 458047. s-11191

Rudolf Tanja, Nade Ovčakove 48, Ljub-
ljana, potni list št. AA 874578. s-11192

Rudolf Vesna, Nade Ovčakove 48, Ljub-
ljana, potni list št. AA 879216. s-11190

Rupnik Primož, Sp. Gameljne 60, Ljub-
ljana, potni list št. AA 247609. s-11233

Sabolek Barbara, Janževa gora 2, Ruše,
potni list št. AA 480181. p-11005

Slama Slavko, Strma pot 28, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 281. g-11130

Slama Slavko, Strma pot 28, Koper, pot-
ni list št. AA 483859. g-11131

Stupar Veljko, Mladinska 14, Izola, pot-
ni list št. AA 507270. p-11062

Svetik Groboljšek Katja, Adamičeva 12,
Ljubljana, potni list št. AA 317650. s-11292

Šprah Branko, Ulica 5. prekomorske 6,
Ptuj, potni list št. BA 440312. s-11253

Šubic Simon, Davča 45, Škofja Loka,
potni list št. AA 895398. p-11012

Švarc Špela, Vodnikov trg 2, Maribor,
potni list št. BA 284464. p-11032

Švarc Valentina, Vodnikov trg 2, Mari-
bor, potni list št. AA 282966. p-11033

Tomažič Jožefa, Leše 19, Prevalje, potni
list št. BA 073366. g-11134

Vavpotič Marko, Prušnikova 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 288954. s-11288

Vertačnik Dimitrij, Partizanska 15, Me-
žica, potni list št. BA 073476. g-11132

Vranješ Živko, Društvena 2, Ljubljana,
potni list št. BA 288496, izdala UE Ljublja-
na 28. 10. 1993. s-11158

Zamuda Jurički Barbara, Prešernova
22/c, Velenje, potni list št. BA 94869.
p-11017

Zindović Predrag, Hrvatini 158, Anka-
ran, diplomo o šolanju, smer kovinarstvo,
strojništvo. g-11285

Zmazek Igor, Katreževa 31, Ljubljana,
potni list št. AA 145556. s-11143

Druge listine

Aličehajič Sanda, Ljubljanska 84 a, Dom-
žale, diplomo Srednje tekstilne šole Ljubljana,
izdana leta 1986 na ime Novak Sanda. s-11199

Ambrožič Dušan, Tesarska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64201, S 812727, izdala UE Ljubljana.
s-11063

Andreuzzi Janez, Kopališka 15, Vrhni-
ka, preklic delovne knjižice, objavljeno v-
UL RS, št. 1/97. s-11025

Arko Jurij, Milana Majcna 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
188921. s-11290

Aubar Matjaž, Novo mesto, vozniško do-
voljenje, kat. GH, izdala UE Novo mesto.
g-11116

Avsec Jožica, Šklendrovec 45, Zagorje,
spričevali za 1. in 2. letnik Poklicne šole za
elektro mehanika na ime Kovač, izdana leta
1979/80. g-11242

Babič Helena, Vaše 6, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 928861,
št. reg. 161707. s-11017

Baloh Marta, Rašica 6, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930243,
št. reg. 160813. s-11185

Barbič Vladimir, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0415007.
s-11011

Bartol Janez, Hrib 95 a, Loški potok,
spričevalo Avto šole na Ježici, izdano leta
1977. g-11149

Batagelj Venceslav, Lokavec 116, Aj-
dovščina, diplomo Poklicna Gradbena šola
Ajdovščina, izdana leta 1975. g-11302

Baumkirher Jožica, Javornik 12, Štore,
delovno knjižico. p-11078

Bavdek Zofija, Ravenska pot 31, Škof-
ljica, zaključno spričevalo Srednje tekstilne
šole Ljubljana, izdano leta 1963 na ime Inti-
har Zofija. s-11207

Bedekovič Zdenka, V Varde 30, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-11001

Beganović Almira, Litostrojska cesta 24,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Hinko Smrekar. s-11014

Belič Mojca, Zminec 73, Škofja Loka,
indeks Srednje jezikovno in družboslovne
šole v Škofji Loki. s-11188

Bertalanič Herman, Komanova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota. s-11154

Berčič Katja, Ribniška 55, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31160, izdal
LPP. s-11281

Bezjak Stanko, Gajevo 28, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 111993.
g-11120

Bizjak Gašper, Grajska pot 2a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11358.
g-11305

Blatnik Stanislav, Šmarje 4, Šentjernej,
zaključno spričevalo, izdal Šolski center za
kov. stroko Novo mesto leta 1970. s-11264

Blatnik Vertot Olga, Hubadova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 486066, št. reg. 11517. s-11058

Božič Danilo, Gorenji vrh pri Dobrniču
11, Dobrnič, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za voznike na Ježici, izdano
leta 1980. s-11078

Božič Dušanka, Polanškova 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38392,
izdal LPP. s-11283

Božič Jurij, Čehovini 16 a, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6240.
s-11139

Bobič Albin, Šmarjeta 17, Šmarješke to-
plice, spričevalo, št. 565 z dne 24. 8. 1971
izdal Šolski center za kovinsko stroko Novo
mesto. s-11093

Bojana Franci, Vaška 57, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22169.
g-11330

Borota Boris, Reboljeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1996. s-11137

Braniselj Jana, Tabor 28, Cerknica, spri-
čevalo III. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1993. s-11186

Bratanič Alenka, Bojsno 55, Globoko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vtr-
narsko, kmetijske in gospodinjske šole v
Celju, izdano leta 1994. s-11042

Bric Igor, Breginj 7, Breginj, vozniško
dovoljenje. p-11043

Bricelj Urška, Krekova 23, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17397.
s-11203

Bukovec Dunja, Cesra 30 avgusta 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1996. s-11177

Bulovec Luka, Juleta Gabrovška 19,
Kranj, spričevali 3. in 4. letnika, izdala Sred-
nja mlekarska in kmetijska šola Kranj,
Smledniška 3. s-11214

Butkovič Martin, Pišece 27, Brežice,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdana
leta 1974. s-11136

Carli  Dušan,  Zatolmin  68 b,  Tolmin,
zaključno  spričevalo,  izdal  Tehnični  šol-
ski center  Nova  Gorica  leta  1978.
p-11067

Celec Miran, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje. p-1001

Cencič Darinka, Cerej 26, Ankaran,
osebna izkaznica. g-11273

Cencič Darinka, Cerej 26, Ankaran, voz-
niško dovoljenje. g-11318

Cener Vendel, Borejci, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 17134. p-11025

Cergol Rado, Prešernova 23 a, Izola, de-
lovno knjižico. s-11092

Ciglar Ivan, Žažar 37, Cirkulane, spriče-
valo OŠ Maksa Bračiča Cirkulane, izdano
leta 1969. s-11249

Cimerman Andrej, Novo Polje cesta III
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 731219, št. reg. 156140. s-11050

Cvet Ivan, Telčice 3, Škocjan, spričeva-
lo o končani OŠ. g-11248

Čatić Sulejman, Krakača, Pečigrad, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole-
Ljubljana, izdano leta 1983. s-11194

Čekić Vojo, Kumrovška 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 62728.
s-11019

Čepon Matjaž, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, indeks, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo v Mariboru leta 1996.
s-11275
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Čerček  Križovnik  Brigita,  Mislinja
165, Slovenj Gradec, delovno knjižico.
g-11324

Dabanovič Irena, Ob potoku 31, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6152. g-11049

Dajčman Dragica, Gradišnikova ulica 22,
Borovnica, zavarovalno polico, št. 0246811.
s-11077

Debeljak Bogdan, Podlubnik243, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20716. s-11094

Debevec Tanja, Švabičeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 208951.
s-11084

Dimec Mojca, Veselova 15 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 192379.
s-11282

Dobaj Barbara, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje Upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-11184

Doberšek Irena, Malaharna 29/a, Oplot-
nica, maturitetno spričevalo Šole za proda-
jalce. g-11054

Doberšek Marjan, Stražišče 42, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6061. g-11106

Dodič Martin, Žaucerjeva 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30808.
s-11286

Dolanc Roman, N. A. Kople 6 a, Hrast-
nik, zaključno spričevalo, izdal Center stro-
kovnih šol Zagorje leta 1982. g-11331

Dudič Petra, Titova 41, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Jese-
nice. g-11097

Đogić Emin, Zgornje Pirniče 83, Med-
vode, spričevalo za voznika, izdal Šolski
Center Ježica leta 1987. s-11300

Erjavec Zvonko, Stranska vas 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28467. g-11317

Farič Jožef, Slomškova 68, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 15604.
p-11049

Fazlič Sadik, Primož pri Ljubnem 22,
Ljubno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9344. p-11008

Fedran Sergija, Obala 134, Portorož, de-
lovno knjižico. g-11325

Ferš Boris, Sečovlje 6, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7144. g-11323

Fortuna Božena, Dekani 130, Dekani,
obrtno dovoljenje, št.
17276/1689/00-27/1995. g-11314

Furlan Aleksandra, Mestni trg 4, Idrija,
spričevalo 2. letnika Gimnazije JurijVega
Idrija, izdano na ime Štucin Aleksandar.
g-11147

Furlan Anja, Matjaževa 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23891.
s-11082

Gaber Matej, Levec 14, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 904070.
p-11039

Gabrijelčič Polona, Poljanska 20 c, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Poljane Ljub-
ljana, izdano leta 1992. s-11303

Garič Milivoje, Kamna Gorica 60, Kam-
na Gorica, dijaško mesečno vozovnico, iz-
dal Alpetour. g-11298

Gerjol Ljiljana, Dolenjska cesta 313,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631678, št. reg. 174966. s-1052

Golob Miha, Snebersko nabrežje 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 186973, S 293001, izdala UE Ljubljana.
s-11028

Gorenak Sandi, Cesta na Roglo 19, Zre-
če, maturitetno spričevalo Šole za prodajal-
ce Celje. g-11053

Gorup Maja, Dolnja Košana 54, Košana,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1995. s-11279

Gostevčnik Uroš, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12358. g-11312

Grabar Teodora, Belokranjska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Novem mestu, izdani na ime Kolenc Teodo-
ra. s-11009

Gračner Uroš, Ribno, Gorenjska cesta
38, Bled, diplomo Srednje lesarske šole.
g-11148

Grbič Goran, Cahova 12, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 39473.
g-11144

Grgič Tomislav, Delavska cesta 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 600465, št. reg. 34573, izdala UE Kranj.
s-11109

Grum Andrej, Trpinčeva 62, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 54, izdala
Srednja gradbena šola v Ljubljani dne 23. 6.
1980. s-11089

Grum Matjaž, Partizanska cesta 46,
Škofja loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22498, izdala UE Škofja Loka.
s-11209

Grumič Dragoljub, Tugomerjeva 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-11211

Grzetič Rudolf, Titova 76 A, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Železničar-
skega izobr. centra, letnik 1969. g-11098

Habinc Vesna, Gorazdova 15, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika, izdala Gimnazija-Sred-
nja šola za elektroniko Ljubljana leta 1983.
s-11271

Hajdinjak Slavko, Lomanoše, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH;
št. 3966. p-11023

Herman Roman, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
211403, S 1076274, izdala UE Ljubljana.
s-11060

Horvat Mario, Tepe 24, Polšnik, potrdilo
o izpisu iz OŠ Dušan Kveder Tomaž Litija.
s-11232

Hočevar Anton, Polje 26, Zagorje, za-
ključno spričevalo Poklicne šole za voznike
Ljubljana, izdano leta 1970. s-11224

Hribernik Luka, Šiškovo naselje 2,
Kranj, vozniško dovoljenje. g-11168

Hrovat Jože, Reber 1, Žužemberk, za-
ključno spričevalo Poklicne šole Kranj, iz-
dano leta 1977. s-11138

Inkret Zdenka, Pod lipami 24, Celje, za-
ključnega izpita, izdan leta 1980 na ime
Cerovšek Zdenka. p-11040

Ivandič Leo, Koroška ulica 18 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
973187, št. reg. 125692. s-11033

Jagodic Vincencij, Ob šoli 3, Vodice,
zavarovalno polico, št. 3789332. s-11075

Jakiša Liljana, Fokovci, Fokovci, spriče-
valo, št. 1-460. p-11042

Jasnič Matej, Vipolže 33 a, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. p-11051

Jazbinšek Aleksander, Škapinova 15, Ce-
lje, delovno knjižico. p-11069

Jeraj Dimitrij, Cankarjeva ulica 4, Mari-
bor, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Mariboru, izdana leta 1988. s-11071

Jereb Franc, Plužnje 27, Cerkno, spriče-
valo 3. letnika vajeniške elektro šole Bran-
ko Brelih Nova Gorica, št. 456. s-11003

Jugović Tomislav, Jakčeva 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 14581, izdala Ljub-
ljanska zavarovalnica. s-11229

Jurca Nataša, Pri vodnjaku 5, Koper, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Koper.
g-11327

Juteršek Zdenka, Jagočen 12 e, Laško,
listino, št. 38-84. p-11080

Kariž Cirila, Letoviška 33, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 3148. g-11245

Karlin Silvija, Titova 45, Jesenice, spri-
čevalo 3. letnika . g-11099

Kavčič Sonja, Gor. Vrsnik 20, Spodnja
Idrija, spričevalo PTT SŠC v Ljubljani.
g-11124

Kermavner Breda, Mala vas 7, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-11037

Kleindinst Zlata, Za Mošenikom 19, Tr-
žič, diplomo Višje upravne šole, izdana leta
1984. g-11239

Klevišar Klemen, Seljakovo naselje 29,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056156, št. reg. 45951, izdala UE Kranj.
g-11170

Kline Darja, Straža na Gori 3 a, Dramlje,
zavarovalno polico, št. 363119. g-11309

Klopčič Miha, Lamutova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16991.
s-11189

Kocjančič Boris, Črni kal, zavarovalno
polico, št. 0432043. g-11105

Kodba Tanja, Stara ulica 8, Murska So-
bota, Dovoljenje za športnega padalca, št.
0267/2387. p-11037

Kokl Tanja, Podgradje, Ljutomer, listi-
no. p-11047

Kokol Zvezdana, Trubarjeva 18, Celje,
delovno knjižico. p-11066

Kokučnik Jani, Podgora 23, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13562. g-11107

Količi Selami, Pohorska 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 41741.
p-11082

Kompož Mateja, Galicija 13 B, Žalec,
zavarovalno polico, št. 394085. g-11171

Kopele Rudi, Kočevska cesta 15, Ko-
čevje, spričevalo. g-11221

Koritnik Stanko, Otošče 2, Sežana, voz-
niško dovoljenje, št. 6947. p-11038

Kosmač Mojca, Rožna ulica 40, Šenčur,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1984,
na ime Paulič Mojca. s-11007

Kotar Marjan, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45754. s-11208

Kovač Ivana, Kocljeva 9, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, št. 4843.
p-11052

Kovač Karmen, Semadela 68, Koper,
spričevalo 3. letnika SEDŠ , šolsko leto
1982/83, izdano na ime Orel Karmen.
g-11015

Kovačič Janez, Ulica Bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 438008, št. reg. 80133. s-1056
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Kovačič Matej, Mali Lipoglav 42, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
140987. s-11266

Kovačič Miran, Kamni potok 9, Trebnje,
uradni carinski dokument št. 38/227, izdan
12. 7. 1993, za osebni avto TOYOTA Carina
20 GLI limuzina, št. šasije
JT153STK100020513, št. motorja 3F155907,
izdala Intereuropa Ljubljana. s-11062

Kovačič Nataša, Murščak 27 a, Radenci,
vozniško dovoljenje, št. 12030. p-11054

Košak Vinko, Srebrničeva 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-11269

Koščak Marija, Vir 44, Ivančna Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 70, izda-
la Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana leta
1977 na ime Sadar. g-11241

Krže Zlatko, Trg V. Vlahoviča 14, Rib-
nica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
policijske šole v Ljubljani. s-11146

Krajnc Tone, Dunajska 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 133625.
s-11217

Kralj Breda, Clevelandska 45, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika, izdala Gimnazija
Moste v Ljubljani leta 1996. s-11187

Kralj Tanja, Dragomlja vas 24 a, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 4546.
g-11247

Kravcar Robert, Bognarjeva pot 88,
Ljubljana, potrdilo o državljanstvu. s-11227

Krese Tadej, Gornja težka voda 4 b, Sto-
piče, spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole
za teh. in zdrav. usmeritev, smer str. tehnik,
izdani leta 1995-1996v Novem mestu.
s-11261

Križanič Alenka, Užiška 22, Ljutomer,
spričevalo OŠ Stročja vas. g-11311

Kumer Franc, Gabrovlje 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1475. p-11061

Kunstek Anton Slavko, Vikrče 15 A,
Šmartno, vozniško dovoljenje kat. BGH št.
58575, S-1014272, izdala UE Ljubljana.
s-13058

 Kutnar Karmen, Oprešnikova 28, Kranj,
zavarovalno polico, št. 400159. g-11117

Kušić Aleksandra, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050704, št. reg. 209844. s-11169

Lazič Sanja, Ulica Bratov Učakar 130,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33943, izdal LPP. s-11243

Legat Polde, A. Rabiča 17, Mojstrana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1970. g-11095

Lepša Matija, Prušnikova 54, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-11081

Letonja Aleš, Rožna dolina c. V 6, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1993.
s-11210

Levstek Vesna, Reboljeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183099, izdal MSNZ Ljubljana. s-11068

Lipec Darja, Titova ulica 8, Radeče, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10411, izdal
LPP. s-11021

Lipovec Marja, Nova vas 7, Nova vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8046.
s-11079

Lipovšek Uroš, Zadobrova 92, Škofja
vas, indeks EPF Maribor. g-11027

Loboda Boštjan, Bolkova 24, Radomlje,
maturitetno spričevalo. g-11125

Logar Miroslava, Jagrova cesta 5, Vrh-
nika, zavarovalno polico št. 0389918, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-11088

Lončarič Gregor, Tugomerjeva 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050835, št. reg. 174291. s-11046

Lukan Boris, Podlubnik 80, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnika Srednje šole za ob-
likovanje v Ljubljani, izdano leta 1978.
s-11005

Majer Franc, Tomažičeva 4b, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 804301,
št. reg. 14749, izdala UE Kranj. s-11291

Makše Martina, V Kosov Laz 18, Notra-
nje Gorice, spričevalo 4. letnika Srednje tek-
stilne in obutvene šole v Kranju, izdano leta
1995. s-11076

Marinčič Milan, Grmovlje 30, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19401.
s-11087

Marinčič Milan, Grmovlje 30, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 0398056. g-11115

Markovec Petra, Pokopališka 41, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33965.
s-11152

Martinjak Marko, Spodnje Gorje 4, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19285. g-11320

Mavec Magda, Golo 26, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu, izdala Šola za prodajalce
Kranj leta 1980 na ime Tolar Magda.
s-11226

Maček Zlatko, Kajuhova ulica 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje. g-11035

Medica Barbara, Bonini 111, Koper, za-
varovalno polico, št. 406511. g-11008

Medjedović Damir, Zlatek 41 a, Ljublja-
na, indeks Filozofske fakultete Ljubljana,
izdan leta 1996. s-11284

Mervič Nina, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36399.
s-11045

Metelko Janez, Mevce 1 c, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 19148. s-11219

Milanovič Anita, Mirana Jarca 1, Dob,
indeks FGG Ljubljana, izdan leta 1996.
s-11234

Mitrović Simona, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 154047, S 931067, izdala UE Ljubljana.
s-11072

Mlakar Vojko, Celovška cesta 126, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970896, št. reg. 78331. s-11145

Mohar Olga, Linhartova 34, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Bežigrad
Ljubljana, izdano leta 1980 na ime Pavlovič
Olga. s-11220

Mrevlje Dean, Govška 23, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 123529.
g-11304

Mužič Urša, Mladinska 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9472. s-11039

Murič Cene, Finžarjeva 4, Lesce, listino.
g-11128

Mustapić Andrej, Chengdujska cesta 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce, izdano leta 1978.
s-11010

Nabernik Matjaž, Perzonali 13, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15527.
g-11240

Nemec Jožica, Lipce 46, Jesenice, spri-
čevalo Srednje gostinske šole Bled. g-11161

Nemec Olga, Kržišnikova 10, Medvode,
zaključno spričevalo Srednje šole ekonom-
ske in družb. usmeritve Kranj, izdano leta
1987 na ime Čarman Olga. s-11205

Nikolić Rado, Dolinska 12, Kozina, spri-
čevalo Kovinarske šole Koper. g-11328

Novak Slavko, Tekmanca 7, Bistrica ob
Sotli, pomorsko knjižico, št. 5865, izdana
2. 6. 1994. p-11010

Oblak Samo, Fužine 2 a, Gorenja vas,
vozovnico, št. 453016, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-11101

Osenar Tomaž Andrej, Nad zmincem 21,
Škofja Loka, zaključno spričevalo Srednje
elektro šole Jesenice, izdano leta 1990.
g-11162

Pakiž Jože, Zamostec 38, Sodražica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške šo-
le Ljubljana, izdano leta 1992. s-11278

Pavlin Branko, Bleiweisova 72, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808709, izdala UE Kranj. g-11150

Pavlin Matjaž, Vodnikova 4, Naklo, di-
plomo, št. I/1038. g-11016

Pehlić Mumin, Konjodor, Bužim, spri-
čevalo, št. 292, letnik 1977 in spričevalo
298, letnik 1978 Poklicne gradbene šole Iva-
na Kavčiča. s-11034

Peklar Marta, Škofjeloška cesta 11, Med-
vode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdani na ime
Bergant Marta. s-11012

Pekolj Vesna, Bilečanska 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 478853 in zeleno
karto, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-11296

Penko Andrej, C. na Markovec 1, Koper,
zaključno spričevalo Gimnazije Koper.
g-11326

Perhač Robert, vozniško dovoljenje.
p-11075

Pernek M., Cirkovce 27, Cirkovce, de-
lovno knjižico. p-11024

Perš Peter, Vrbišče 16, Murska Sobota,
zavarovalno polico. p-11077

Petelinc Branko, Sela 90, Dobova, spri-
čevalo o zaključnem izpitu TSŠ Krško.
g-11103

Peterlin Matija, Štrit 7 a, Škocjan, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil. g-11114

Peticin Mirko, Brodarjeva 28, Celje, za-
varovalno polico, št. AO 0388520, izdala
zavarovalnica Adriatic. p-11076

Pečnik Majda, Trbovlje, vozniško dovo-
ljenje, kat. B, št. 28880. p-11074

Pilar Juraj, Kaldanija 1, Umag, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-111867/74. g-11163

Pilko Viktor, Rore 2, Gornji Grad, spri-
čevalo 3. letnika ŠC Celje, izdano leta1996.
s-11026

Pirc Matjaž, Pod goro 2 a, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14420.
p-11058

Pišlar Alojz, Tabor 4, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 12808. s-11173

Plaskan Tatjana, Latkova vas 147, Pre-
bold, spričevalo. p-11013

Plešnar Milan, Na gulč 23, Vnanje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
135253, S 481477, izdala UE Ljubljana.
s-11066

Podgornik Dean, Idrija pri Bači, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 192152. p-11021
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Pogač Nuša, Krimska 17, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 161574.
s-11257

Pogačar Tilen, Spodnje Gorje 43, Zgor-
nje Gorje, dijaško mesečno vozovnico, št.
522219, izdal Alpetour. g--11316

Poljšak Tatjana, Savska cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91271, št. reg. 5490. s-11002

Pompe Damijan, Pod gabri 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29358. p-11020

Popovič Milanka, Ziherlova 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5955,
izdal LPP. s-11198

Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064188, št. reg. 138702. s-11126

Porič Nisvet, Kersnikova 14, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 26785. s-11260

Porčič Renata, Gradišče 14 a, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4025, izdal
LPP. s-11287

Potočnik Janez, Želimlje 46, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 164694.
s-11090

Potočnik Vekoslav, Krapje, Veržej, listi-
no. p-11046

Pozderec Jože, Dolga vas Omerzova 21,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11377. g-11244

Pozderec Matija, Flandrova 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, izdal Adriatic Ko-
per. g-11118

Praprotnik Aleksander, Obrež 137, Sre-
dišče ob Dravi, diplomo Srednje policijske
šole, izdana leta 1989. s-11223

Praznik Marko, Ljubljanska 1, Velenje,
obvestilo o uspehu pri maturi, izdano leta
1995. p-11081

Prašnikar Franc, Lokavec 61, Rimske
Toplice, izkaznico za dodatno zdravstveno
zavarovanje, št. police LJ 2504442126.
s-11018

Premk Blaž, Dobeno 9, Mengeš, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-11160

Pretnar Samo, Poljščica 44, Zgornje Gor-
je, spričevalo Srednje elektro in strojne šole
Kranj, izdano leta 1995. g-11319

Prešeren Jelka, Dobrajčeva 16, Ljublja-
na, spričevala 1. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdana od le-
ta 1977-1980 na ime Premru Jelka. s-11206

Prikeržnik Ivanka, Celjska 38, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9155. g-11237

Pristov Zorica, Kozlarjeva pot 2, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
šola za medicinske sestre-babice v Ljublja-
ni leta 1982 na ime Ostojić Zorica. s-11213

Prošič Jasmin, Prošiči 15, Cazin, zaključ-
no spričevalo Srednje šole Zagorje, izdano
leta 1988. g-11218

Puckmeister Ivan, Polzela 158 a, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S47397. p-11041

Radivojevič Dejan, Cilenškova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1996. s-11193

Randi Hrelja, Bolniško naselje, Rovinj,
diplomo Srednje elektro šole v Ljubljani,
izdana leta 1987. s-11123

Ribičič Jaka, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389787, št. reg. 190371. s-11022

Ritlop Milan, Partizanska 8, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu STŠ
Lendava, letnik 1978. g-11164

Rogan Milena, Korovci, Cankova, spri-
čevalo 4. letnika. p-11072

Rom Urška, Ljubljanska 80, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1995. s-11091

Romih Ivan, Milke Kerin 7, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2758.
p-11071

Rumpret Franc, Trška gora, Krško, voz-
niško dovoljenje, št. 5812. p-11050

Rus Rudolf, Travnik 63, Loški potok,
spričevalo o zaključnem izpitu Zoboteh-
niške šole v Ljubljani, izdano leta 1966.
g-11096

Sagmeister Andreja, Javornik 22, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9542. g-11310

Sajovic Škofic Joži, Orehovlje 24, Kranj,
diplomo Srednje družb. jezikovne šole Bo-
ris Ziherl Škofja Loka, izdano leta 1987 na
ime Sajovic Joži. s-11268

Salvanovič Uroš, Gradišče 18, Škofljica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38292, izdal
LPP. s-11020

Simić Vanja, Martinova 21, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1972. s-11083

Skok Darko, Trata II, št. 5, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10975.
p-11006

Skočir Mateja, Vilharjeva 48, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. S 784545.
g-11121

Slak Irena, Baragov trg 4, Trebnje, di-
plomo Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana,
izdana leta 1987. s-11254

Slak Mira, Ob žici 13, Ljubljana, spriče-
vala 3. in 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje Zdravstvene šole Ljubljana, izdana
leta 1980-81 na ime Mikec Mira. s-11222

Slana Zvonka, Trgovišče 62, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9700, izdala UE Ormož. g-11151

Slapar Branka, Juleta Gabrovška 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20086, S 523326, izdala UE Kranj. s-11215

Slapar Martin, Srednje Gameljne 38 d,
Šmartno, spričevalo Šole za voznike Ježica,
izdano leta 1969. s-11196

Sluga Živa, Otoče 6, Podnart, avtobusno
vozovnico, izdal Alpetour, št. 453419.
g-11299

Smerkolj Tomislav, Samova ulica 31,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole v Ljubljani,
izdano leta 1973. s-11142

Smole Silva, V kolnik 11, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
187547. s-11276

Smolej Janez, Loka 88, Tržič, diplomo
Srednje tehniške šole. g-11167

Snoj Rok, Trg kom. Staneta 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37789,
izdal LPP. s-11029

Sotlar Skok Mojca, Trata II 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8395.
p-11007

Sotlar Vojko, F. Malgaja 30, Šentjur, li-
stino. p-11044

Sporn Lucija, Tržaška 47, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-11307

Stajič Vladimir, Kolodvorska 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200377. s-11262

Stanko Milan, Preserje 17, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH; št.
285875. p-11063

Stanko Silva, Preserje 17, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1081977. p-11064

Starec Tatjana, Žlebič 7, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5457.
g-11108

Steiner Tatjana, Partizanska 8, Kranj, po-
trdilo o končanem izpopolnjevanju-poklic
računovodja. g-11100

Sterle Klemen, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 191997, S 513402, izdala UE Ljubljana.
s-11069

Stevanovič Božidar, Črtomirova 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766070, št. reg. 161947. s-11038

Stezinar Andrej, Vinogradniška 17, Met-
lika, zaključno spričevalo za poklic obratni
električar, izdano leta 1980. g-11329

Šajn Igor, Gubčeva 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 4545, št. reg.
32132. s-11230

Šajn Igor, Gubčeva 3, Kranj, inštruktor-
sko dovoljenje, št. SB 7188, št. reg. 198,
kat. B izdala UE Kranj. s-11231

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0388369.
g-11047

Šemen Jožef, Velika Polana 39 a, Velika
Polana, delovno knjižico. p-11068

Šetor Vesna, Stari log 14, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15622.
g-11179

Šink Jernej, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1996. s-11183

Škafar Slavko, Jesihov Stradon 65, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891892, št. reg. 74940. s-11172

Škoda Irena, Ob žici 11, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 934975.
s-11055

Školnik Slavko, Kosovelova 4, Sežana,
inštruktorsko dovoljenje, št. 53, izdalaUE
Sežana. p-11034

Školnik Slavko, Kosovelova 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, št. 10551. p-11035

Škrilec Simon, Predanovci, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 29691. p-11028

Škrlep Andreja, Glavarjeva c 92, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18120. s-11031

Škvorc Patricija, Slovenska 46, Središče
ob Dravi, letno spričevalo Srednje kmetij-
ske šole za 4. letnik, izdano leta 1995.
g-11246

Šoštarič Milan, Sakušak 64 b, Juršinci,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šo-
le Ljubljana, izdano leta 1977. s-11263

Šprah Branko, 5. prekomorske 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12794. s-11308

Šprah Robert, Škofja vas 51/b, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 1034585.
p-11014

Šravs Ivan, Straža 32, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. 10422. p-11048

Štefančič Bogoslav, M. Dobrava 118,
Šmartno/Slovenj Gradcu, spričevalo šole za
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voznike, št. I/11 95, izdano leta 1973.
g-11236

Štuva Miran, Poljane 8, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 1768. g-11129

Šuster Stanislav, Tovarniška ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1971 v Ljubljani. s-11067

Šušteršič Luka, Jemčeva cesta 45, Trzin,
diplomo Srednje elektro šole - Vegova Ljub-
ljana, izdana leta 1990. s-1100

Tedeško Jelka, Pobegi, Cikuti 5, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-11159

Tepeš Anita, Žibernik 16, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11351. p-11065

Tepeš Rozika, Pucova 01, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-11122

Tkalec Alojz, Hrašče 4, Postojna, voz-
niško dovoljenje, št. 8081. p-11027

Toman Andrej, Jelovška cesta 16, Bo-
hinjska Bistrica, delovno knjižico. s-11111

Tomec Erika, Podgorje 77 a, Podgorje,
indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan
leta 1996. s-11256

Tomšič Stanislav, Bač 133, Knežak, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1083868, izdala UE Ilirska Bistrica. s-11178

Toplak Marjan, Podvinci 97, Ptuj, za-
ključno spričevalo PKUGŠ Domžale, izda-
no leta 1982. s-11182

Torkar Tomaž, Jesenkova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177499, S 90385, izdala UE Ljubljana.
s-11009

Tovornik Franc, Titova 116, Senovo,
spričevalo 3. letnika Poklicne šole Krško,
izdano leta 1983. g-11321

Treven Andrej, Gubčeva ulica 2, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEG, št.
reg. 4435, št. S 853322, izdala UE Logatec.
s-11070

Tripar Branko, Rakitovec 72 a, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 42417.
g-11235

Trobec Robert, Brdnikova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141467. s-1181

Trucić Valentina, Mala Jasikova, Zaje-
čar, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc. s-11141

Trček Gregor, Laze 31, Borovnica, za-
varovalno polico, št. 0404450, izdala zava-
rovalnica Adriatic. s-11255

Tudjina Danijel, Dolenjska cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40127, S 512912, izdala UE Ljubljana.
s-11274

Udovč Matjaž, Tržaška cesta 119, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Poklicne elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-11043

Urankar Jože, Limbarska gora 19, Mo-
ravče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
19522, izdala UE Domžale. s-11073

Usenik Zlatko, Zapotok 41, Ig, diplomo
Kadetske šole za miličnike Ljubljana, izda-
na leta 1990. s-11228

Ušaj Dragica, Ravne 11, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S213722. a g-11250

Ušaj Lidija, Osek 46 g, Šempas, voz-
niško dovoljenje. p-11022

Valjavec Slavko, Pod gozdom 4, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8581.
g-11112

Valter Klemen, Goriče 61, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 427477, št.
reg. 41457, izdala UE Kranj. s-11044

Vampelj Peter, Sp. Gorje 127, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16636. g-11301

Vatovec Marko, Salendrova 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9919.
s-11289

Velkavrh Mimca, Podreber 4, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
213398. s-11277

Verbič Dušan, Zgornji Brnik 136, Cer-
klje, duplikat vozniškega dovoljenja kat.
BGH, št. 40881, izdala UE Kranj. s-11157

Vesel Primož, Ograde 8, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8665. g-11048

Veselič Anton, Oprešnikova 10, Kranj,
evidenčni list za čoln PI-78, čoln LIBIS, št.
E-01-03229/69, izdan na ime Gorjan Bogo.
p-11073

Večko Jože, Trg svobode 1, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13132. g-11313

Vidic Peter, Pod gozdom 2/25, Grosup-
lje, zaključno spričevalo Šole za voznike
Ljubljana, izdano leta 1965. s-11202

Vidmar Gregor, Ambrus 1 A, Zagradec,
študentsko izkaznico, izdala FMF v Ljub-
ljani. s-11030

Vodovnik Vojko, Ulica 22. maja 10, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15389. g-11023

Voršič Danilo, Skolibrova ulica 6, Or-
mož, zaključno spričevalo Srednje policij-
ske šole v Tacnu, izdano leta 1988. s-11080

Vrečko Branko, Socka 64/c, Nova cer-
kev, spričevalo. g-11032

Vuković Boštjan, Petrovičeva 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-11155

Vukovič Boštjan, Petrovičeva 13, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Cene Štupar. s-11156

Walland Damir, Florijanska 117, Sevni-
ca, zavarovalno polico, št. 0392741. g-1127

Zadravec Zvone, Smrečna ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36941. p-11026

Zajšel Jože, Podlože 20 a, Ptujska gora,
potrdilo o znanju CPP, št. 2310, izdala UE
Ptuj. g-11180

Zalokar Miroslav, Zg. Gorje 35, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14835. g-11110

Zarnik Franc, Urhova 11, Komenda, za-
varovalno polico, št. 0443177, izdala zava-
rovalnica Adriatic. s-11085

Zavrl Marjan, Zdešarjeva 22, Ljubljana,
spričevala 1. in 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Poklicne gradbene šole Ljubljana,
izdana leta 1977. s-11195

Zelenovič Saša, Njegoševa 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 28880. p-11079

Zemljič Dušica, Kuzmiča 11 a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-11036

Zen Radivoj, Senčna 19, Izola, evidenč-
no knjižico za čoln KP 566, izdana 2. 3.
1995. g-11104

Zorc Marjeta, Opekarska 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 415814, izdala zava-
rovalnica Adriatic. g-11297

Zukič Admira, Okrogarjeva kolonija 6,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10748. p-11019

Zupanc Barbara, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, diplomo Fakultete za sociologijo,
družb. vede in novinarstvo, izdana leta 1987.
g-11306

Zupanc Milosavljević Gordana, Rožna
dolina c. XV. 13, Ljubljana, zavarovalno
polico št. AK 1026197. s-11165

Zupanec Viktor, Stari Grad 70, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9908.
g-11322

Žnidar Brigita, Kompole 40, Štore, spri-
čevalo, izdano leta 1991. g-11315

Žvab Romina, Obla 109, Portorož, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran. g-11113
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