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jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 1997

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 28. 11. 1994

LJUBLJANA

Srg 6851/96
Rg-165
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIGNUM, gospodarski inženiring,
proizvodnja, trgovina, d.o.o., Cesta na
breg 16, Brezovica, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 12.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vidakovič Ratomir, Cesta na breg 16, Log pri Brezovici, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Vidakovič Ratomira.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 1997

Popravek
V Uradnem listu RS številka 11 z dne
28. II. 1997, stran 731, Rg-100843,
Srg 241/96, se sodišče, ki je izdalo sklep pri
subjektu vpisa ORIJON, avto šola Sevnica,
d.o.o., pravilno glasi: Okrožno sodišče v
Krškem.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 4244/94
Rg-174
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba FISTOR, podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Miklošičeva 5, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer Ivano Juričan, Miklošičeva 5, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejelo družbenica dne 29. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 1997
Srg 72/97
Rg-175
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba SNS, podjetje za izdelavo grafik, Subotiška 25, Velenje, d.o.o., preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Sušec Avgusta, Subotiška 25, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 1.
1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-

Leto VII

Srg 2312/94
Rg-172
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
PAPER, svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove 6, reg. št.
vl. 1/2625/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 28. 3. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleš Perovšek, Ljubljana, Ane Ziherlove 6, z ustanovitvenim kapitalom 148.500 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
148.500 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Perovšek Aleša.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Ljubljani
enota v Ljubljani
dne 3. 6. 1994
Srg 05294/94
Rg-173
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
MEN, podjetje za finančne, menjalniške in trgovske storitve, d.o.o., Adamičeva c. 2, Grosuplje, reg. št. vl. 1/17954/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 22. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Tatjana Habjan, Pod
gozdom III/22, Grosuplje in Anica Škerlj,
Pod gozdom IV/20, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
po enakih deležih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

Srg 6097/96
Rg-166
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TOTEM COMMERCE, podjetje za trženje, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Škrabčeva 31, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 11. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Šteblaj Igor, V Murglah 41, Ljubljana in Klasinc Lidija, Trebinska 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja sorazmerno z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 1997
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Srg 1631/96
Rg-167
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ADACTA – CONSULTING, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, storitve, inženiring, zastopništvo, uvoz in izvoz, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Povšič Dušan, Ig 337, Ig
pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom
230.133,15 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
230.133 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 1997

100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, po 50.000 SIT na vsakega.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1997

telj je Bojan Pavlič, Ul. Pariške komune
40b, Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 30. 5. 1994 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bojan Pavlič, Ul. Pariške komune 40b, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1995

Srg 6968/96
Rg-168
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JUNOTEX, trgovina in trženje, d.o.o., Mali trg 3, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Anton Podgoršek in
Maja Podgoršek, oba Mali trg 3, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Podgoršek Antona in Podgoršek Majo, oba
Mali trg 3, Ljubljana, na vsakega po eno
polovico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 1997
Srg 829/97
Rg-169
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
PRIMUS TRADE, podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
Dvoržakova 11, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Anka Kajzelj in Goran
Konforte, z ustanovitvenim kapitalom

Srg 6063/96
Rg-170
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
THOR, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kidričeva 5, Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 16. 9. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Andrej Premk, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1997
Srg 6327/96
Rg-171
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Jurca & Jurca, d.n.o., Planinškova 3,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Miha in Jože Jurca, ki,
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 1997

MARIBOR
Srg 2420/94
Rg-163
Družba BOKERAM, trgovina in storitve, d.o.o., Ul. Pariške komune 40b, Maribor, reg. št. vl. 1/7516/00, katere ustanovi-

Srg 3228/94
Rg-164
Družba DAGRAD, storitveno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Na gmajni,
Sp. Polskava, reg. št. vl. 1/6629-00, katere
ustanovitelja sta Kosi Marjan in Kos-Jambrovič Majda, oba Goriška ul. 19/c, Maribor, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
31. 5. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kosi Marjan in Kos-Jambrovič Majda, oba Goriška
ul. 19/c, Maribor.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1995

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-2/97-2
Ob-764
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dijaški dom
Ptuj;
– naziv pravil: pravila sindikata zavoda
Dijaški dom Ptuj;
– ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Dijaški
dom Ptuj;
– sedež sindikata: Arbajterjeva 6,
Ptuj.
2. Pravila, navedena v prvi točki tega
izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 76.
3. Matična številka Sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, Dijaški
dom Ptuj je: 1144138.
Št. 028-2/97-3
Ob-765
Pravila sindikata Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, Sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, sprejeta na občnem
zboru sindikalne organizacije Zavoda za
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gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,
Ljubljana, Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije, dne 27. 1. 1997 se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov št. 2 dne 4. 2.
1997.
Št. 028-12/93-2
Ob-766
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidneco statutov sindikatov dne 13. 1.
1997 pod zap. št. 43, z nazivom pravila
sindikata Tesnila Tovarna industrijskih
tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka in
sedežem na sedežu družbe Tesnila Tovarna industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka.
Ob-767
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 13. 1. 1997
pod zap. št. 44, z nazivom pravila sindikata
Tesnila Tovarna motornih tesnil, d.o.o.,
Velika Loka in sedežem na sedežu družbe
Tesnila Tovarna motornih tesnil, d.d., Velika Loka.
Št. 028-4/97-3
Ob-808
Pravila sindikata Elektroservisi, Glavarjeva 14, Ljubljana, Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost
sprejeta na občnem zboru sindikalne organiazcije Elektroservisi, Glavarjeva 14, Ljubljana, Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost dne 2. 9. 1947 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov št. 4, dne 12. 2. 1997.
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Stečajni postopki
in likvidacije
St 6/97-6
S-87
To sodišče je dne 25. 2. 1997 s sklepom
opr. št. St 6/97 začelo stečajni postopek nad
podjetjem EMO Energetika, proizvodno
podjetje, d.o.o., Maribor.
Odslej firma glasi EMO Energetika, proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Alojz Stopnišek, ekonomist, stan. Ul. na Trati
23, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 6.
1997 ob 12. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 2. 1997.
St 9/96-301
S-88
To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TAM Maribor, Družba za upravljanje in
financiranje podjetij, d.d., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju dne 9. 4. 1997 ob 9.
uri v sobi št. 46 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 1997

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 življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

St 3/97
S-89
To sodišče je s sklepom St 3/97 dne
24. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Časopisno založniško podjetje Enotnost, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 4, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Brane Gorše iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 11. 6. 1997 ob 10. uri, v konferenčni
dvorani/II tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 2.
1997.

N 32/96
R-32
Alois Samida, roj. 6. marec 1906 v Mali
gori, Kočevje, nazadnje stanujočega v Hrastniku, Podkraj 130, je pogrešan.
Skrbnica pogrešanega je Vera Šimec, roj.
10. 9. 1994, stan. Novi log 13, Hrastnik,
delavka CSD Hrastnik.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 2. 1997

St 13/97
S-90
To sodišče je s sklepom St 13/97 dne
24. 2. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra Semicon, d.d., Trbovlje,
Gabrsko 12.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Marjan Colja iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Razglasi sodišč
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu 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 13.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 2.
1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 1997
St 88/93
S-91
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom LAM Laško, p.o., Kovinsko, obrtno, gradbeno podjetje – v stečaju, ki se
vodi pod opr. št. St 88/93 obvešča upnike
da bo
– narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 21. 3. 1997, ob 9. uri v
sobi št. 206/II tega sodišča.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
je bil vsem upnikom poslan skupaj z vabilom za narok, poleg tega pa jim je na vpogled tudi v stečajni pisarni tega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 1997
St 8/95-63
S-92
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika TAM BUS Radgona, d.o.o., Ljutomerska c. 6, Gornja Radgona, bo drugi
narok za preizkus upniških terjatev v ponedeljek dne 24. 3. 1997. Narok bo v sobi št.
12 z začetkom ob 12. uri, tega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 2. 1997
St 3/96
S-93
To sodišče razpisuje v zadevi stečajnega
dolžnika Metalna, tovarna gradbene in
strojne opreme, d.o.o., Senovo, drugi narok za preizkus terjatev, ki bo dne 19. 3.
1997 ob 9. uri v razpravni dvorani V/II,
Cesta krških žrtev 12.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 2. 1997
St 12/97
S-94
To sodišče je s sklepom z dne 27. 2.
1997 pod opr. št. St 12/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Montažno podjetje Instalacija, d.d., Kamniška
ul. 48a, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Pilej iz Ljubljane.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Merkur, d.d., Kranj,
– Opim inženiring, d.o.o., Idrija,
– IMP Klima, d.o.o., Idrija,
– TP Gasilska oprema, d.o.o., Ljubljana,
– Franc Petrovčič, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 27. 2. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 1997

14. ure pri direktorici podjetja Mileni Breznik, na sedežu podjetja ali po telefonu
063/856-384.
Kino Velenje p.o.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organiziralo kot družba z
omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad RS za razvoj – 20%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup – 40%.
7. Javni poziv za interno razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave tega javnega poziva zamenjajo lastniške certifikate in potrdila za
neizplačani del osebnih dohodkov za delnice podjetja.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne mora sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. Delnice pridobljene v okviru interne razdelitve so navadne imenske delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Vsaka delnica ima en glas.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, kar bo najkasneje v desetih dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila Komisija za lastninsko preoblikovanje,
bo podjetja javno pozvalo vse ožje družinske člane zaposlenih, da v roku 30 dni z
lastniškimi certifikati vpišejo preostanek
delnic. Razpis se lahko konča tudi pred potekom tega roka, v kolikor so že vpisane in
vplačane vse delnice namenjene za interno
razdelitev. Če tudi v drugem razpisnem postopku ne bodo vpisane vse delnice, bo podjetje preostanek do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj.
Če bo v prvem razpisnem roku vpisanih
in vplačanih več kot 20% delnic, se bodo
presežni lastniški certifikati in potrdila uporabili za notranji odkup tako, da se bo presežek certifikatov in potrdil uporabil proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
8. Javni poziv za notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave tega javnega poziva vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma z
morebitnimi presežnimi lastniškimi certifikati in potrdili za neizplačani del osebnih
dohodkov.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri notranjem odkupu delnic podjetja.

St 5/96
S-95
To sodišče v stečajnem postopku nad
Tekstil-Tkalnica Vižmarje, d.o.o., Tacenska 125, Ljubljana-Šentvid – v stečaju razpisuje 2. narok za preizkus terjatev za dne
27. 3. 1997 ob 12. uri v konferenčni dvorani
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 8/97
La-61
Kino Velenje p.o., Koroška 44, Velenje obvešča upravičence, to je vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da je podaljšan rok za vplačila začasnic poslovnega deleža v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja do 14. 4.
1997.
Kino Velenje hkrati dopolnjuje objavo
lastninskega preoblikovanja z dne 14. 2.
1997:
1. v 5. točki je predvidena naslednja lastniška struktura kapitala preoblikovanega
podjetja:
1. Slovenski odškodninski sklad 10%
(1.276 poslovnih deležev);
2. Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja 10% (1.276 poslovnih deležev);
3. Sklad RS za razvoj 20% (2.552 poslovnih deležev);
4. Upravičenci iz naslova interne razdelitve deležev v višini 20% (2.552 poslovnih deležev);
5. Upravičenci iz notranjega odkupa
podjetja v višini 40% (5.105 poslovnih deležev).
2. V primeru, če bo vrednost tako zbranih certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo podjetje v roku 10 dni po
končanem vpisnem roku objavilo interni
razpis za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (2. krog). Interni
razpis bo potekal v prostorih podjetja. Rok
za vpis delnic bo 30 dni od dneva objave
na oglasni deski podjetja. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo
podjetje preneslo na Sklad za razvoj v skladu z zakonom.
Dodatne inforamcije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko dobite vsak delovni dan od 8. do

La-57
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo objavlja, v
skladu z odločbo LP 00910/1997-SD, ki jo
je sprejela dne 21. 2. 1997, naslednji program lastninskega preoblikovanja podjetja
IMP Tehnomont p.o. Ljubljana.
1. Splošni podatki
Firma: IMP Tehnomont, p.o., Ljubljana.
Sedež: Aljaževa 10, Ljubljana.
Matična številka: 5078016.
Osnovna dejavnost: inženiring v procesni industriji.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je v 100% družbeni lastnini.
2. Predvidena lastninska struktura kapitala podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10%,
– Slovenski odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 80%.
3. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade po
22. členu ZLPP (40%),
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj po 29. členu ZLPP (60%).
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa kršene njegove zakonske pravice
oziroma pravna korist ter se postopka pri
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15
dni od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo
Št. 200
La-58
Hoja lepljene konstrukcije in žaga Škofljica, d.o.o., Ljubljana-logo objavlja na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93,
31/93 in 1/96) in v skladu s 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je na seji dne 17. 2. 1997
soglasno sprejel upravni odbor, dne 19. 2.
1997 pa ga je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01105/1997-TJ.
1. Firma in sedež: Hoja lepljene konstrukcije in žaga Škofljica, d.o.o., Ljubljana, Ižanska cesta 18.
2. Matična številka: 5459770.
3. Dejavnost
Osnovna dejavnost podjetja je predelava
lesa in proizvodnja lepljenih konstrukcij. Šifra podskupine dejavnosti je 012322.
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Upravičenci se bodo s pisno izjavo odločili, da pristopijo k programu notranjega
odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino
za prvi paket delnic, postanejo udeleženci
notranjega odkupa. Vsak upravičenec bo
lahko pri začetnem odkupu vplačal kot želi,
dokler se ne vplača ves za notranji odkup
namenjen kapital.
Kolikor bi upravičenci znotraj te metode
vplačali več kot 40% vseh delnic, kar bo po
zaključku vpisnega roka ugotovila Komisija za lastninsko preoblikovanje, bo podjetje
vplačane zneske ustrezno znižalo. Pri tem
bo za vse udeležence uporabilo korekcijski
faktor povprečnega mesečnega osebnega
dohodka zadnjih treh mesecev. V primeru,
da udeležennci z vplačilom presežnih lastniških certifikatov in potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi družba pri
znižanju proporcionalni kriterij.
Organizacija programa notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa,
ki so objavljena na oglasni deski podjetja z
namenom, da se vsi upravičenci ob pristopu
k notranjemu odkupu seznanijo z njihovimi
določili.
Podjetje bo za notranji odkup podjetja
namenilo 40% družbenega kapitala. Delnice pridobljene v okviru notranjega odkupa
so navadne imenske delnice z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT in dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili programa notranjega odkupa. Vsaka delnica ima en glas.
Delnice so neprenosljive izven programa notranjega odkupa v času njegovega trajanja,
razen v primeru dedovanja. Prenosljivost
delnic v okviru programa notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da ostaja najmanj
1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate, so enake delnicam interne
razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen
z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
9. Način plačila
Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
na blagajni podjetja, v Ljubljani, Ižanska
cesta 18, vsak delovnik v času od 9. do 13.
ure. Gotovinska vplačila se sprejemajo na
poseben privatizacijski podračun družbe št.
50106-698-27104 z navedbo “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove po zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v 15 dneh od te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj RS.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni

dan od 9. do 13. ure pri Goršič Sonji tel. št.
061/1271-066 oziroma 061/1271-587 ali
osebno na sedežu podjetja.
Hoja, Lepljene konstrukcije
in žaga Škofljica, d.o.o. Ljubljana

pa bo izdalo potrdila za vsako vplačilo. Če
bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več
kot 20% vseh delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji
odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanje.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, ter
hčerinskih podjetjih iz 46. člena ZLPP, ki
so v njegovi lastnini, da v 30 dneh po objavi
oglasa in poziva v Večeru, na oglasni deski
podjetja in na oglasnih deskah hčerinskih
podjetij, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
oziroma morebitnimi presežki lastniških
certifikatov iz interne razdelitve. Delnice,
ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo
do dokončnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na blagajni podjetja, na sedežu Marles Holding
Maribor, d.d., Limbuška cesta 2, Maribor,
vsak delovnik od 8. do 16. ure, z gotovino
pa na poseben privatizacijski podračun, ki
je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet
Maribor, Svetozarevska 9, pod št.
51800-698-14536.
9 Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Rupreht Urošu, tel. 062/101-211.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Marles Holding Maribor d.d.

Št. 1007
La-59
Na podlagi programa lasntinskega preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01349/1997-IJS z dne 24. 2.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja
1. Firma in sedež: Marles Holding, Lesna, stavbna in pohištvena industrija Maribor d.d., Limbuška cesta 2, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru pod številko reg. vl.
1/00656/00.
2. Matična številka: 5038189.
3. Osnovna dejavnost:
– ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je delniška družba z mešano
lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in
hčerinskih podjetij iz 46. člena ZLPP, ki so
v njegovi lastnini, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v Večeru, na
oglasni deski podjetja in na oglasnih deskah
hčerinskih podjetij vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate (I. krog). Če v
navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z
objavo internega razpisa začel teči nov
10-dnevi rok za vpis delnic ožjih družinskih
članov zaposlenih v podjetju in hčerinskih
podjetjih (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu bo razpis končan pred iztekom
10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem

La-56
Motel Grosuplje, p.o., Ljubljanska cesta
65, Grosuplje, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila z odločbo z dne 6. 2. 1997
št. LP 00865/1997-NGT.
1. Firma: Motel Grosuplje, p.o., Ljubljanska 65, Grosuplje.
Sedež: Ljubljanska 65, Grosuplje.
Matična številka: 5000530.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. registrskega vložka je 1/3524/00.

Stran 922

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 13 – 7. III. 1997

2. Osnovna dejavnost podjetja so gostinske storitve in storitve in storitve namestitve v motelu in kampu.
3. Motel Grosuplju, p.o., Grosuplje je
podjetje v 100% družbeni lasti.
4. Podjetje se bo, če bo število delničarjev nižje od 50, preoblikovalo v družbo z
omejeno odgovornostjo, predvidena lastniška struktura preoblikovanja podjetja pa je:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad za razvoj, oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 20% interna razdelitev delnic,
– 40% prenos delnic na Sklad RS za razvoj po 29. členu.
5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:
– prenos 40% navadnih delnic, oziroma
deležev na sklade,
– interna razdelitev v višini 20% družbenega kapitala,
– prenos 40% delnic na Sklad RS za razvoj po 29. členu.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.000 SIT.
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: predložijo lastniške certifikate in potrdilo v zameno za delnice
oziroma deleže interne razdelitve, ki so navedene, imenske in neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Certifikate lahko predložijo na sedežu
podjetja od 9. do 12. ure v roku 30 dni od
objave.
7. Vsakdo, ki meni da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožbo zoper odločbe agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova št. 28, Ljubljana.
8. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju v podjetju ali na tel. št.
061/763-309, v podjetju so zainteresiranim
na vpogled vse zgoraj navedene listine.
Motel Grosuplje, p.o.

– visoka strokovna izobrazba – diplomirani pravnik,
– opravljen pravosodni izpit,
– najmanj šest let delovnih izkušenj na
pravnem področju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi na naslov: Višje delovno in socialno sodišče
Ljubljana, Resljeva 14, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v osmih dneh po sklepu pristojnega organa.
Višje delovno in socialno sodišče

vključno 17. 3. 1997 po tel. 061/181-33-44
pri Jani Šalamon.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 19. 3. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 5/97 – Glasbeni inštumenti”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.

Razpisi delovnih mest
Št. 2/97-5/111
Ob-761
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
višjega strokovnega sodelavca
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon izpolnjevati še
naslednje pogoje:

Št. 47/97
Ob-807
Svet šole Osnovne šole Draga Kobala
Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
2/96).
Mandat ravnatelja prične s 1. julijem
1997 in traja štiri leta.
Prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite z oznako “Razpis ravnatelja” v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov OŠ Draga Kobala
Maribor, Tolstojeva ul. 3, 2000 Maribor.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
OŠ Draga Kobala Maribor

Razpisi
javnih natečajev
Popravek
Ob-815
V javnem razpisu št. MORS-BO 5/97 za
izbiro izvajalca za glasbene inštrumente, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11, z dne
28. II. 1997, Ob-725, se naslednje točke
pravilno glasijo:
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 17. 3. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do

Popravek
Ob-816
V javnem razpisu št. MORS-BO 10/97
za izbiro izvajalca za servisiranje in popravila vozil in motorjev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11, z dne 28. II. 1997,
Ob-726, se naslednje točke pravilno glasijo:
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi 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 dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko 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 tel. 061/171-23-48
pri Janku Erklavec.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 24. 3. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 10/97 – Servisne storitve”.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 3.
1997 ob 13.30 v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.

Št. 13 – 7. III. 1997
Popravek
Ob-822
V javnem razpisu št. MORS-BO 8/97 za
izbiro izvajalca za dobavo čistil in pripomočkov za čiščenje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11, z dne 28. II. 1997,
Ob-728, se 8. točka pravilno glasi:
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 1. 4. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 8/97 – Dobava čistil in pripomočkov za čiščenje”.
Ministrstvo za obrambo RS
Popravek
Št. 006-1/97
Ob-830
V javnem razpisu za sanacijo plazov objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/97 z
dne 28. II. 1997, Ob-624 se:
– v 2. točki črta podtočka b) (sanacija
plazu na Babni gori);
– v 3. točki črta podtočka b);
– v 8. točki črta besedilo: “Ponudba za
sanacijo plazu na Babni gori” in spremeni
datum oddaje ponudb – ponudniki morajo
oddati ponudbo do 1. aprila 1997 do 10. ure
na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
– v 9. točki popravi datum odpiranja ponudb, in sicer na 1. april 1997 ob 11. uri.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-744
Javno podjetje Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročill (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del projektiranja – PGD, PZI
1. Vodovod Livek–Livške Ravne s črpališčem
2. Sanacija črpališča Livške Ravne
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 12.000 SIT) 12. 3. 1997
med 8. in 10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h, pri Sovdat Davorinu, ogled
12. 3. 1997 ob 10. uri.
Rok za izvedbo projektov je 30. maj 1997.
Merila za izbiro najboljšega ponudnika
so: ponudbena cena, reference ter rok izvedbe.
Ponudbe predložite najkasneje 18. 3.
1997 do 11.30 v tajništvo Komunale Tolmin. Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za vodovod
Livške Ravne.
Javno odpiranje bo 18. 3. 1997 ob 12. uri
v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.
Javno podjetje
Komunala Tolmin, d.d.
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Št. 267-1/97
Ob-745
Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana objavlja

1. Predmet razpisa je opravljanje strokovnih del, ki jih določa 70. člen zakona o
graditvi objektov na naslednjih strokovnih
področjih:
– na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,
– na področju strojnih instalacij in naprav,
– na področju električnih in telekomunikacijskih instalacij in naprav,
– na področju varstva okolja (varstva voda, zraka, tal in varstva pred hrupom).
2. Izbrani izvajalci bodo strokovna dela
na teh področjih opravljali kot člani komisije za tehnični pregled zgrajenih objektov, ki
jo bo na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov imenoval Oddelek za okolje, prostor, promet in zveze Upravne enote Slovenska Bistrica.
Strokovna dela se bodo izvajala na območju Upravne enote Slovenska Bistrica.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z
njim povezanega tehničnega svetovanja ali
druge ustrezne dejavnosti in katerih strokovni delavci izpolnjujejo pogoje.
4. Kriteriji za ugotavljanje usposobljenosti in primernosti izvajalcev so:
– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih strokovnih sodelavcev
z ustreznimi dokazili,
– cenik storitev (bruto ura), plačilni pogoji za posamezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– rok izvedbe strokovnega ogleda in izdaja strokovnega mnenja o ustreznosti poslovnega prostora, opreme oziroma instalacij.
5. Rok za oddajo pisne prijave in dokumentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Upravna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica.
6. 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 dobijo na sedežu Upravne enote Slovenska
Bistrica, Oddelku za okolje in prostor ter
promet in zveze tel. 062/811-936.
7. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 9. uri v prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica,
Oddelku za okolje in prostor ter promet in
zveze, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Upravna enota Slovenska Bistrica

javni razpis
za izbiro izvajalca za: nakup
programske opreme za celotno
poslovanje Kobilarne Lipica
1. Naročnik del: Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana.
2. Razpisna dokumentacija se nahaja na
sedežu Kobilarne Lipica. Razpisno dokumentacijo dobite do 18. 3. 1997 od 8. do 14. ure
na podlagi predhodne najave ali po pošti.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom daje Darko Valenčič po telefonu
067/31-580.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so naslednja:
– ponudbena cena;
– garancijski rok izvedbe;
– usposobljenost ponudnika predvsem
glede na (lastne) kadre in tehnično opremljenost;
– reference ponudnika;
– kompletnost ponudbe;
– finančni in plačilni pogoji ter delež
zahtevanega avansa;
– dodatne ugodnosti ponudnika;
– najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ponudnika oziroma firmo,
– dokazilo o registraciji,
– način plačila,
– osnutek pogodbe,
– rok izvedbe,
– reference.
5. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti na naslov Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana in sicer najkasneje do ponedeljka 24. 3. 1997 do 12. ure, pri čemer velja to
tudi za ponudbe poslane po pošti. Kasneje
dostavljene ponudbe ne bodo obravnavane
in bodo vrnjene ponudniku neodprte. Na kuverti s ponudbo mora biti napisan na zgornjem levem vogalu točen naziv ponudnika,
na spodnjem levem vogalu pa tekst “programska oprema ponudba – Ne odpiraj”.
6. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 24. 3.
1997 ob 13. uri v hotelu Maestoso Lipica.
7. Odpiranje ponudb bo uspeščno le v
primeru, da bo naročnik pravočasno prejel
vsaj tri kompletne ponudbe.
8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje pri odpiranju
ponudb.
9. Naročnik ni dolžan skleniti pogodbe
na podlagi tega razpisa z najugodnejšim ali
katerimkoli ponudnikom.
Kobilarna Lipica
Sežana
Št. 1/1-14/97
Ob-748
Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) objavlja Upravna enota
Slovenska Bistrica
javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in
Ur. l. RS, št. 59/96)

Št. 14/96
Ob-749
Na podlagi 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 Lukovica objavlja
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Št. 13 – 7. III. 1997

javni razpis
za izbiro izvajalca za oskrbo s pitno
vodo v Občini Lukovica
1. Naročnik: Občina Lukovica, Lukovica 46, Lukovica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
montažna dela za oskrbo s pitno vodo v
Občini Lukovica.
3. Lokacija: Zlato Polje, II. faza.
Orientacijska vrednost del je 28,000.000
SIT.
4. Investitor si pridržuje pravico odločiti
se za manjši obseg del od razpisanega oziroma za fazno izgradnjo, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.
5. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo: strokovna usposobljenost,
ponudena cena, plačilni pogoji, reference
na podobnih delih. Posebej naj ponudnik
navede možnost kreditiranja celotne investicije, druge ugodnosti.
7. Ponudba mora vsebovati vse sestavine iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro, na
občinskem uradu Lukovica, Lukovica 46,
Lukovica.
Informacije po telefonu 061/735-119,
735-098 ali 735-087.
9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za oskrbo s pitno vodo v Občini Lukovica – Vodovod Zlato Polje, II. faza – je
potrebno oddati v zapečateni ovojnici Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica. Rok
za oddajo ponudbe je 17. 3. 1997 do 12. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Občine Lukovica.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa
najkasneje v desetih dneh po odpiranju ponudb.
12. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo vsak dan od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Lukovica.
Občina Lukovica

5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– cene in plačilni pogoji.
6. Ponudba mora biti sestavljena tako,
da so iz nje razvidne cene posameznih faz
projekta in sicer:
– arhitektura s statiko in armaturo,
– popis del,
– strojne instalacije (C.K. in vodovodna
instalacija),
– elektroinstalacija (jaki in šibki tok).
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Dominvestu Jesenice, Cesta
pod Gozdom 2, vsak dan od 8. do 9. ure
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
51530-601-13474.
8. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Nadzidava Titova 16 na Jesenicah” –
Ne odpiraj je potrebno dostaviti najkasneje
v roku 18 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS in sicer do 12. ure v prostorih Dominvesta Jesenice, Cesta pod Gozdom 2,
Jesenice.
9. Javno odpiranje bo isti dan ob 12.15
na Dominvestu Jesenice, Cesta pod Gozdom 2, Jesenice.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri najugodnejšega ponudnika v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb.
Dominvest Jesenice

5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis
za izdelavo projekta: poslovno org. model
Univerze v Ljubljani”.
6. Odpiranje ponudb bo v 7 dneh po zaključku javnega razpisa in to v četrtek, 27.
marca 1997 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Univerze v Ljubljani, vhod z Vegove ulice 1 v Ljubljani.
7. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prišli na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in način plačila (najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši ponudnik),
– roki izdelave projekta,
– postopek vpeljave projekta,
– celovitost, racionalnost in učinkovitost
modela,
– poznavanje organizacije in delovanja
Univerze v Ljubljani ter reference odgovornih nosilcev posameznih segmentov projekta.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
10. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delovni dan
v dopoldanskem času med 10. in 11.30 pri
pomočniku glavnega tajnika Univerze v
Ljubljani za pravne in splošne zadeve Miroslavu Birku, telefon 125-40-58.
Univerza v Ljubljani

Ob-750
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Dominvest Jesenice
javni razpis
za izdelavo PGD in PZI projekta
nadzidava Poslovno stanovanjskega
objekta Titova 16 na Jesenicah.
1. Naročnik projekta je Dominvest Jesenice.
2. Predmet razpisa je izdelava PGD in
PZI projekta nadzidava Poslovno stanovanjskega objekta Titova 16 na Jesenicah za eno
etažo.
3. Rok za izdelavo projekta je 60 dni od
podpisa pogodbe, rok za izdelavo PZI pa
80 dni od podpisa pogodbe.
4. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnih naročil.

Ob-751
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
Ljubljana, 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 izdelavo projekta poslovno
organizacijski model Univerze v
Ljubljani
1. Predmet razpisa je izdelava projekta
poslovno organizaciskega modela Univerze
v Ljubljani s poudarkom na finančni, računovodski, kadrovski in splošni funkciji in
spremembo obstoječega modela, vse v skladu z zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS,
št. 67/93), odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 82/94), statutom Univerze v Ljubljani in njegovimi
spremembami in sklepi upravnega odbora
in senata Univerze v Ljubljani.
2. Orientacijska vrednost celotnega projekta je 25 milijonov SIT.
3. Predvideni rok za izdelavo projekta je
150 dni po zaključku razpisa, rok za njegovo izvedbo pa nadaljnjih 60 dni po izdelavi.
4. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:
– predlog projekta poslovno organizacijskega modela Univerze v Ljubljani,
– firmo oziroma ime ponudnika in odgovorne nosilce projekta,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudnikovim predračunom, ki mora vsebovati ceno z vključenim prometnim davkom,
– datum, do katerega velja ponudba,
– druge ugodnosti ponudnikov.
Ponudb, ki ne bodo vsebovale zgornjih
elementov, komisija za izbiro najboljšega
ponudnika ne bo obravnavala.

Ob-752
Tekstil d.d. Ljubljana, v svojem imenu
in v imenu ostalih lastnikov poslovne stavbe v Ljubljani, Mala ulica 5, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje
storitev upravljanja
1. Predmet razpisa je izbira najprimernejšega upravnika za upravljanje sedem
nadstropne stavbe v Ljubljani na Mali ulici
5.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje tovrstnih storitev in izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje za opravljanje te dejavnosti.
3. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo in sedež ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra,
– odločbo organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– katalog in cenik storitev,
– ponudbeni predračun z vračunanim
prometnim davkom.
4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite po telefonu 061/131-12-21 ali
061/131-22-76.
5. Merila za izbor najprimernejšega ponudnika:
– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost cene,
– izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih
pogojev.
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6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni in morajo do tega dne prispeti na naslov Tekstil
d.d., Mala ulica 3, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z oznako “Storitev upravljanja – Ne odpiraj”.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku petnajst dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Naročnik si pridržuje pravico
– da ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
– da v pogodbi o upravljanju sam določi
obseg del.
Tekstil d.d., Ljubljana

11. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
Nepopolne ponudbe bodo izločene.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
13. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo ponudniki na Občini Osilnica,
Osilnica 16, tel. 061/801-517.
Občina Osilnica

– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– cena na ključ, fiksnost cen,
– garancija,
– rok izvedbe,
– osnutek pogodbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši, ker se bodo ponudbe ocenjevale kompleksno, z ozirom na vsa razpisna merila,
– investitor si pridržuje pravico, da kljub
izpolnjevanju razpisnih pogojev ne sprejme
nobene ponudbe.
9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
razpisu objavljenem v Uradnem listu RS na
naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z oznako »Ne odpiraj - prizidek k O.Š. Pod
goro«.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice ob
12. uri.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Slovenske Konjice

Št. 111/097
Ob-746
Na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
in sklepa Občinskega sveta občine Osilnica z dne 10. 2. 1997 objavlja Občina Osilnica
javni razpis
za izdelavo predloga grba, zastave
in pečata Občine Osilnica
1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica
16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: izdelava predloga grba, zastave in pečata Občine Osilnica.
3. Rok prijave: trideset dni po objavi v
Uradnem listu RS.
4. Ponudnik mora predložiti predloge za
vse predmete razpisa.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne
razpisane naloge, bodo zavrnjene. Ponudnik lahko predloži več ponudb, če je možna
realizacija v več variantah. V eni ponudbi
sme ponuditi samo eno varianto.
5. Predviden rok dokančanja del je en
mesec po izbiri izvajalca.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost vsebine ponudbe,
– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,
– ponudbena cena,
– reference,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– opis dejavnosti,
– dokazilo o registraciji,
– reference na področju ponudbe,
– osnutek pogodbe,
– rok izdelave,
– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,
– plačilne pogoje.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti in pravilno opremljena, imeti mora oznako “Ne odpiraj - javni razpis.”
Na kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
9. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, najkasneje trideset dni po objavi v
Uradnem listu RS na sedež naročnika.
10. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb, ob 12. uri v prostorih Občine Osilnica, Osilnica 16, 1337 Osilnica.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb, komisiji predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

Št. 32/97
Ob-747
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
Slovenske Konjice na podlagi 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) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za zgraditev objekta
Prizidek k osnovni šoli Pod goro
1. Investitor: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za izvajanje rušitvenih del,
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
ureditev okolice ter plinske postaje za prizidek k osnovni šoli Pod goro.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 150,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je april 1997,
dela pa morajo biti dokončana do konec leta
1997.
5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.
Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:
– podatke o boniteti poslovanja (ne starejše od 30 dni) (BON1, BON2, BON3);
– pisno izjavo da si je ponudnik ogledal
gradbišče in da so mu pogoji gradnje jasni;
– izjavo, da bodo zavarovali gradbišče
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo proti tretji osebi;
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s tehnično dokumentacijo po kateri se bodo izvajala dela ter da so v ceno vključena tudi
rušitvena dela;
– izjavo, da bo med gradnjo zagotovil
dostop do šolskih prostorov, po njej pa obstoječe objekte spravil v prejšnje stanje;
– izjavo, da so stroški ureditve deponije,
zavarovanja gradbišča, za gradbiščni priključek na vodo, elektriko in telefon vključeni v ceno;
– organizacijsko shemo gradbišča, kjer
mora biti zagotovljen prost in varen dostop
pri predvidenih vhodih v šolo.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji vsak dan
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Slovenske Konjice. Za dvig dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 45.000
SIT na ŽR 50720-630-10152.
7. Vse informacije o razpisu dobite pri
strokovnem sodelavcu za okolje in prostor
Igorju Frim (tel. 063/754-122).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

Št. 84/97
Ob-753
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, objavlja na podlagi zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za oblikovanje,
tiskanje in distribucijo Kataloga
stalnega strokovnega izobraževanja
in usposabljanja delavcev v vzgoji
in izobraževanju za šolsko leto 1997/98
1. Predmet razpisa je:
1. oblikovanje, priprava kataloga za tisk,
lektoriranje, redakcija, tiskanje ter distribucija 5000 kosov Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
za šolsko leto 1997/98 v obsegu od 230 do
300 strani,
2. oblikovanje in tiskanje 40.000 kosov
zgibanih šolskih koledarčkov,
3. oblikovanje in tiskanje publikacije
predstavitve Izobraževalnega centra in njegovih enot v 3000 kosih in v obsegu 12
strani A5 formata v barvni ali črnobeli tehniki.
2. Ponudba
Pisna ponudba mora vsebovati v skladu
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– navedbo pooblaščene osebe ponudnika,
– ugodnosti za posamezno postavko in
celotno ponudbo,
– vzorec pogodbe,
– ceno v SIT s 5% prometnim davkom
za posamezen izvod in celotno količino,
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– vzorec kataloga, koledarčka in publikacije z opisom materialov,
– navedbo podizvajalcev.
3. Merila za izbiro ponudnika
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Za oblikovanje, tisk in distribucijo kataloga:
– oblika, izgled za tisk kataloga (snopič
- format 22,5 cm × 31,5 cm, dvokolonski
tisk, naslovnica mora biti iz kvalitetnejšega
papirja, notranje strani pa iz časopisnega
papirja),
– ponujena cena za izdelavo izvoda kataloga z distribucijo in ponujena cena celotne količine kataloga z distribucijo (za obseg
230 strani in za obseg 300 strani),
– prevzem lektoriranja upoštevaje pedagoško terminologijo, redakcija kataloga in
prevzem celotne distribucije kataloga, koledarčkov in publikacije,
– druge ugodnosti ponudnika.
2. Za tisk in distribucijo koledarčkov:
– velikost ca. 10 cm × 20 cm (zgiban,
poljubno oblikovanje).
3. Publikacija predstavitve izobraževalnega centra in njegovih enot:
– oblika in izgled publikacije (snopič formata 15 cm × 21 cm, naslovnica iz kvalitetnejšega recikliranega debelejšega papirja,
notranje strani iz reciklažnega tanjšega papirja, črno-bel tisk, 8 notranjih strani),
– ponujena cena za izdelavo izvoda publikacije in celotne količine publikacije,
– druge ugodnosti ponudnika.
4. Orientacijska vrednost pod 1.1 točko
razpisa je do 5 mio SIT, pod 1.2. točko do
350.000 SIT in pod 1.3. točko 360.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobijo ponudniki v Izobraževalnem centru Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana. Uradne
ure za informacije in dvig razpisne dokumentacije so vsak delovni dan med 9. in
10. uro od dneva objave do poteka razpisnega roka pri Lidiji Skubic.
Razpisna dokumentacija obsega:
– vzorec kataloga,
– vzorec koledarčka,
– vzorec publikacije.
6. Rok izdelave je 30 dni od sklenitve
pogodbe o oddaji razpisanega dela oziroma
najkasneje do 25. 6. 1997.
7. Način oddaje ponudb
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo naročnika in oznako:
“Ne odpiraj - ponudba na javni razpis oblikovanje, tiskanje in distribucijo Kataloga”.
Na ovojnici mora biti vidno označena firma
oziroma ime ponudnika in njegov naslov.
Ponudniki oddajo ponudbe v Izobraževalnem centru ZRSŠ, Poljanska 26 a, Ljubljana (stari Dom Ivana Cankarja, pritličje,
desno). Rok za oddajo ponudb je sreda,
19. 3. 1997 do 12. ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi priporočeno po pošti, s
tem, da se kot pravočasna šteje ponudba,
oddana na pošto do istega dne in ure, kot je
predvideno za osebno oddajo ponudbe.
Nepravilno opremljene in nepravočasne
ponudbe bo komisija zavrnila v postopku
odpiranja ponudb.
8. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo potekalo v
Izobraževalnem centru Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 26, Ljublja-

na, dne 21. 3. 1997 ob 10. uri. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki bodo prisostvovali odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.
9. Rok za obvestilo
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v zakonskem roku.

9. Programi za pridobitev temeljnih pedagoško-andragoških vsebin v podjetjih in
obratovalnicah.
B) Druge programe:
1. Predšolska vzgoja,
2. Razredni pouk,
3. Jeziki (za vse stopnje izobraževanja),
3.1. slovenski jezik in književnost,
3.2. angleški jezik in književnost,
3.3. nemški jezik in književnost,
3.4. italijanski jezik in književnost,
3.5. madžarski jezik in književnost,
3.6. francoski jezik in književnost,
3.7. španski jezik in književnost,
3.8. latinski in grški jezik in književnosti,
3.9. slovanski jeziki, slovansko primerjalno jezikoslovje in književnosti,
3.10. drugi jeziki in književnosti.
4. Družboslovje in humanistika (za vse
stopnje izobraževanja),
4.1. ekonomija,
4.2. etnologija, arheologija,
4.3. filozofija, etika in vedenje o religijah,
4.4. geografija,
4.5. knjižničarstvo,
4.6. pedagogika,
4.7. primerjalno jezikoslovje in svetovna književnost,
4.8. psihologija,
4.9. sociologija,
4.10. zgodovina,
4.11. drugo.
5. Umetnosti (za vse stopnje izobraževanja)
5.1. zgodovina umetnosti in umetnostne
vzgoje za vsa področja,
5.2. glasba, nauk o glasbi in glasbena
pedagogika,
5.2.1. programi za poučevanje inštrumentov,
5.2.2. programi za dirigiranje, petje,
komponiranje,
5.3. likovna umetnost, slikarstvo, kiparstvo, grafika in oblikovanje,
5.4. balet in ples,
5.5. dramaturgija, igralstvo, film in fotografija,
5.6. arhitektura,
5.7. drugo.
6. Naravoslovje in matematika (za vse
stopnje izobraževanja)
6.1. biologija,
6.2. ekologija in okoljska vzgoja,
6.3. fizika,
6.4. geologija in rudarstvo,
6.5. gospodinjstvo,
6.6. kemija in kemijska tehnologija,
6.7. matematika,
6.8. tehnična vzgoja,
6.9. drugo.
7. Športna vzgoja (za vse stopnje izobraževanja)
8. Poklicno in strokovno šolstvo,
8.1. elektrotehnika in telekomunikacije,
8.2. frizerstvo,
8.3. gostinstvo in turizem,
8.4. gradbeništvo,
8.5. kemija in kemijska tehnologija,
8.6. kmetijstvo in gozdarstvo,
8.7. lesarstvo,
8.8. poslovno-finančna, trgovinska in
upravno-administrativna dejavnost,
8.9. promet in zveze,

Št. 84/97
Ob-754
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur.list RS, št. 12/96 in 23/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja
javni razis
za izvajanje programov stalnega
strokovnega izobraževanja,
spopolnjevanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji
v šolskem letu 1997/98
1. Predmet razpisa je izvajanje programov stalnega strokovnega izobraževanja,
spopolnjevanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju. Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport bo zagotovilo sredstva za izvajanje
programov stalnega strokovnega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji skladno z veljavnimi
“navodili za izpeljavo programov stalnega
strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja pedagoških delavcev in metodologijo
priprave programov z vrednotenjem”.
Programi, ki se bodo izvajali v okviru
stalnega strokovnega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji, so razvrščeni na:
A) Prioritetne programe:
1. Programi za zgodnje učenje tujega jezika,
2. Programi specialnih didaktik in metodik vseh strok in splošno didaktični programi,
3. Programi za šolstvo narodnosti, zamejske Slovence in učitelje otrok zdomcev,
4. Programi za spopolnjevanje učiteljev
za pripravo na maturo,
5. Programi za spopolnjevanje učiteljev
otrok s posebnimi potrebami,
6. Programi preventive (zasvojenosti, nasilje, suicidarnost....) in za reševanje vzgojne problematike,
7. Programi računalništva in uporabe računalnika iz programa “Računalniško opismenjevanje”,
7.1. Operacijski sistemi,
7.2. Programska oprema iz osnovne košarice programskih orodij,
7.3. Izobraževalna programska oprema
za osnovno šolo,
7.4. Izobraževalna programska oprema
za srednjo šolo,
7.5. Izobraževalna programska oprema
za zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
7.6. Izobraževalna programska oprema
za glasbene šole,
8. Programi za izobraževanje vodilnih in
vodstvenih delavcev,
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8.10. steklarstvo,
8.11. storitvene dejavnosti,
8.12. strojništvo in metalurgija,
8.13. tekstil in usnjarstvo,
8.14. tisk in papir,
8.15. veterina in zoologija,
8.16. zdravstvo in farmacija,
8.17. živilstvo,
8.18. drugo.
9. Programi s področja svetovalnega dela,
10. Programi za osebnostno rast vseh vrst
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
11. Programi za mentorje mladim raziskovalcem,
12. Programi za spopolnjevanje vzgojiteljev dijaških domov,
13. Programi za mednarodno sodelovanje,
14. Interdisciplinarni programi,
15. Programi samoizobraževanja in izobraževanja na daljavo za vsa strokovna področja,
16. Programi v šolo usmerjenega izobraževanja (SBI),
17. Programi visokošolske didaktike in
izobraževanja predavateljev v stalnem strokovnem spopolnjevanju,
18. Strokovna srečanja, poletne šole,
posveti in drugo.
Programi morajo biti oblikovani v skladu z “navodili za izpeljavo programov stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev in metodologijo priprave
programov z vrednotenjem”, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije in je ponudnikom na razpolago v Izobraževalnem centru
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Ponudniki lahko ponudijo programe za
eno ali več področij.
2. Pogoji za prijavo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. So registrirane za opravljanje izobraževalne ali raziskovalne dejavnosti.
2. V primeru, da ponudniki programov
ne bodo izpeljali v enotah Izobraževalnega
centra, morajo razpolagati z ustreznimi prostori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za izpeljavo programov.
3. Imajo zaposlene predavatelje z ustreznimi strokovnimi referencami ali sklenjene
predpogodbe s pogodbenimi predavatelji za
šolsko leto 1997/98.
4. Imajo reference, ki izkazujejo, da ponudnik izvaja programe, ki so predmet razpisa ali druge izobraževalne programe.
3. Ponudba
Pisna ponudba mora v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. navedbo pooblaščene osebe, ki daje
pojasnila na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo,
4. – diskete in izpise programov (kot je
razvidno iz razpisne dokumentacije),
– obrazec za razpolaganje z ustreznimi
prostori in opremo (IC, obr. 01)),
– obrazec za predstavitev predavateljev
(IC, obr. 02) in predpogodbe z zunanjimi
predavatelji,

– obrazec za dosedanje reference (IC,
obr. 03).
Ponudbe morajo biti oddane na originalni razpisni dokumentaciji (na originalni disketi in obrazcih).
5. ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
6. za vse izobraževalne programe, ki so
vezani na točko A/7 in so financirani iz
programa Računalniško opismenjevanje, izjavo, da bo izvajal izobraževanje v skladu s
programom in načinom dela v programu Računalniško opismenjevanje.
Visokošolskim zavodom, ki so ustanovljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu
(Ur. l. RS, št. 67/93), ni potrebno priložiti
dokazil o registraciji.
4. Merila za izbor in stopnjo sofinanciranja
Pri odločitvi o izbiri programov bomo
poleg določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in prioritetnosti področja upoštevali še:
1. da programi trajajo 16 ali več ur,
2. da programi podpirajo kurikularno
prenovo na vseh stopnjah izobraževanja,
3. da programi uveljavljajo novejša didaktična in metodična spoznanja,
4. da predstavljajo programi nadgradnjo
že izpeljanih in utečenih programov, doslej
že objavljenih v Katalogih,
5. da so programi vsebinsko oblikovani
tako, da zagotavljajo strnjenost posameznih
vsebin in upoštevajo ekonomičnost izpeljave programa,
6. da se programi izvajajo tudi v regionalnih enotah Izobraževalnega centra,
7. prednost pri izbiri programov računalništva in uporabe računalnika bodo imeli
programi usposabljanja, ki podpirajo uporabo že nameščene licenčne programske opreme in doseženo raven računalniške strojne
opreme na šolah.
5. Orientacijska vrednost tega razpisa
znaša:
– za stalno strokovno izobraževanje, spopolnjevanje in usposabljanje 125 milijonov
SIT,
– programi za računalniško opismenjevanje in uporabo računalnika v višini 50
milijonov tolarjev iz posebnih sredstev programa Računalniško opismenjevanje.
6. Način oddaje ponudb
Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici, z navedbo naročnika in oznako
“Ne odpiraj - Ponudba za izvajanje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja
za šolsko leto 1997/98”. Na ovojnici mora
biti vidno označena firma oziroma ime ponudnika in njegov naslov.
Ponudniki oddajo ponudbe v Izobraževalnem centru Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana (pritličje, desno). Rok
za oddajo ponudb je torek, 15. 4. 1997 do
12. ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe
tudi priporočeno po pošti, s tem, da se kot
pravočasno šteje ponudba, oddana na pošto
do istega dne in ure, kot je predvideno za
osebno oddajo ponudbe.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v Izobraževalnem centru Za-

voda RS za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana
(pritličje desno) pri Lidiji Skubic vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na podlagi dokazila o vplačilu.
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Navodila za izpeljavo programov stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev in metodologija priprave
programov z vrednotenjem,
2. Merila za oblikovanje skupin in finančno vrednotenje programov stalnega
strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem
letu 1997/98,
3. Disketa za ponudbo programov stalnega strokovnega spopolnjevanja z navodili,
4. Obrazec za razpolaganje s prostori in
opremo (IC, obr. 01),
5. Obrazec za predstavitev predavateljev
(IC, obr. 02),
6. Obrazec za dosedanje reference (IC,
obr. 03),
7. Pojasnilo v zvezi z dokazilom o registraciji,
8. Predstavitev enot Izobraževalnega
centra s kapacitetami razpoložljive AV tehnologije.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
proti plačilu 8.000 SIT na žiro račun:
50100-603-401756 (obvezno dokazilo - fotokopija virmana ali položnice). Pri plačilu v
namen nakazila obvezno navedite šifro 7007.
V ceno razpisne dokumentacije so vračunani materialni stroški za pripravo dokumentacije.
8. Informativni dnevi
Za ponudnike bodo organizirani informativni dnevi:
1. za visokošolske zavode in inštitute dne
14. 3. 1997 ob 10. uri,
2. za izvajalce programov poklicnega
izobraževanja dne 17. 3. 1997 ob 10. uri,
3. za javne zavode dne 18. 3. 1997 ob
10. uri,
4. za izvajalce programov kulturnega
izobraževanja dne 19. 3. 1997 ob 10. uri,
5. za nove izvajalce programov dne
20. 3. 1997 ob 10. uri,
6. za druge ponudnike (rezervni termin)
dne 21. 3. 1997 ob 10. uri.
Drugih informativnih dni ne bomo organizirali.
Vsi organizirani informativni dnevi se
bodo izvedli v prostorih Izobraževalnega
centra Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 26,
Ljubljana (stari Dom Ivana Cankarja, pritličje desno).
9. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v četrtek,
17. aprila 1997 ob 9. uri v prostorih Izobraževalnega centra Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 26, Ljubljana (pritličje desno). Pred
odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisno pooblastilo.
10. Rok za obvestilo
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 03/2869/97

Ob-755
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1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo:
– kabelskega omrežja KKO in RNO Moravče,
– kabelskega omrežja KKO in RNO Blagovica,
– kabelskega omrežja KKO in RNO Višnja Gora,
– kabelskega omrežja KKO in RNO Šentvid pri Stični,
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana
Kare 23 (območje ulic Cesta na Brdo, Glinščica, Petrčeva),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana,
Kare 37 (območje ulic Dunajska, Samova,
Vodovodna, obvoznica),
– kabelskega omrežja KKO Ljubljana
Kare 33 (območje ulic Dunajska, Gosposvetska, Tivolska, Šubičeva).
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 10. do vključno
14. marca 1997 v službi za investicijsko
tehnične zadeve Telekom Slovenije, PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana pri
Vojku Škulju, dipl. inž., soba 218, tel.
130-20-91, med 9. in 12. uro. Na istem
mestu lahko dobijo tudi natančnejše informacije v zvezi z razpisom.
Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posameznih predmetih razpisa: KKO in RNO
Moravče – 200 mio SIT, KKO in RNO Blagovica – 80 mio SIT, KKO in RNO Višnja
Gora – 100 mio SIT, KKO in RNO Šentvid
pri Stični – 200 mio SIT, KKO Kare 23,
Ljubljana – 20 mio SIT, KKO Kare 37, Ljubljana – 80 mio SIT, KKO Kare 33, Ljubljana – 85 mio SIT.
5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja
del so po posameznih predmetih razpisa naslednji:
– KKO in RNO Moravče 25. 4. 1997–
20. 9. 1997,
– KKO in RNO Blagovica 25. 4. 1997–
20. 7. 1997,
– KKO in RNO Višnja Gora 21. 4. 1997–
20. 8. 1997,
– KKO in RNO Šentvid pri Stični 5. 5.
1997–20. 9. 1997,
– KKO Kare 23, Ljubljana 21. 4. 1997–
20. 6. 1997,
– KKO Kare 37, Ljubljana 21. 4. 1997–
30. 7. 1997.
– KKO Kare 33, Ljubljana 21. 4. 1997–
20. 8. 1997.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za polaganje in spajanje kablov.
Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki so pripravljeni prevzeti samo gradbena dela po popisih razpisanih objektov in so
registrirani za opravljanje tovrstnih del, imajo ustrezne strokovne kadre, opremo in dovoljenja za izvajanje del ter izpolnjujejo pogoje, navedene v 51. členu zakona o graditvi objektov.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člena pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in investitorjeva interna navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.
8. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo proti potrdilu o plačilu
25.000 SIT za vsak objekt posebej. Vplačilo
se izvrši na žiro račun št. 50100-849-87150.
Na razpis se lahko prijavijo samo ponudniki, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo
pri investitorju.
9. Rok za oddajo ponudb je 27. marec
1997 do 13. ure na sedežu investitorja.
Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid ali
oddajte osebno v pisarni vložišča PE Ljubljana, Stegne 19, soba 4B-18.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh izvodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.
10. Odpiranje ponudb bo 28. marca 1997
v sejni sobi št. 415/IV nadstropje poslovne
stavbe Cigaletova 10, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

– AL, ALK (gasilska avtolestev, gasilska avtolestev s košaro),
– ZD (gasilsko zgibno dvigalo);
c) merila za dodelitev finančnih sredstev:
upoštevane bodo vloge prosilcev, ki bodo
vsebovale:
– izjavo občine, da gre za nakup vozila
za osrednjo gasilsko enoto v občini,
– izjavo občine, da je sofinancirala dejavnost gasilstva v preteklem in tekočem
letu najmanj v višini, določeni v merilih za
zagotovljeno javno porabo občin ter, da se
sredstva požarne takse porabljajo za potrebe gasilskih organizacij,
– tehnično dokumentacijo in opis vozila
in
– finančno konstrukcijo nabave vozila;
d) višina pridobljenih sredstev: višina
dodeljenih sredstev bo znašala do 40% vrednosti gasilskega vozila brez prenosne gasilske zaščitne in reševalne opreme. Skupna
vrednost vseh projektov, ki jih bo sofinanciral odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada bo znašala okvirno
60,000.000 SIT.
4. Vloge bo na osnovi meril iz tretje točke obravnavala in ocenila komisija, sestavljena iz predstavnikov prostovoljnih gasilcev, poklicnih gasilcev in Uprave RS za
zaščito in reševanje. Število projektov, ki
jih bo odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada sofinanciral in natančen delež sofinanciranja bo določen s strani odbora na podlagi strokovnega mnenja komisije.
Izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil. Gasilske enote, prejemniki
finančnih sredstev, morajo v roku enega meseca po zaključku investicije, oziroma najkasneje do 31. 12. 1997, predati odboru dokazila o realizaciji projekta.
5. Prijava in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti vložena na sedežu odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, do vključno 30. 4. 1997. Vsi prosilci bodo obveščeni
o rezultatih razpisa najpozneje do 31. 5.
1997.
Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Št. 427-1/97
Ob-756
Vlada Republike Slovenije, Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
Kardeljeva ploščad 26, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa specialnih
gasilskih vozil
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dodelitev finančne
pomoči gasilskim enotam v letu 1997 z namenom, da se vzpodbudi nabavo specialne
tehnike za osrednje gasilske enote v lokalnih skupnostih.
3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sredstev:
a) upravičenci: na razpis se lahko prijavijo osrednje gasilske enote;
b) predmet sofinanciranja: sofinancira se
nakup specialnih gasilskih vozil, ki so določena z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot:
– GVC-16/25 (gasilsko vozilo s cisterno),
– GVC-24/50 (gasilsko vozilo s cisterno),

Št. 031-1/97-2/7
Ob-758
Upravna enota Dravograd, Meža 10, Dravograd na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Predmet razpisa je izbor najugodnejšega dobavitelja raznega potrošnega računalniškega in pisarniškega materiala:
– mape, redniki, papir, zvezki, kuverte,
obrazci, bloki, etikete,
– lepila, ravnila, korekturni lak,
– pisala (svinčniki, kemični svinčniki,
flomastri, minice, pumpice),
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
– računalniški materiali (tonerji, diskete),

Št. 13 – 7. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 929

– koledarji, vizitke in drugi materiali.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,600.000 SIT.
3. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročilom naročnika.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati naslednje podatke:
– ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki pa ne sme biti
starejše od treh mesecev in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– dobavne roke za naročeni material,
– specifikacijo materiala s cenami fco
lokacija naročnika po kosu s prometnim
davkom, količinske in druge popuste vse
preračunano na plačilo 30 dni po dobavi,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo za posamezne vrste
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da v primeru, da izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja lahko takoj prekine pogodbo
in podpiše pogodbo za dobavo materiala iz
posamezne skupine drugega najugodnejšega dobavitelja po tem javnem razpisu.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj –
Ponudba za dobavo pisarniškega materiala”.
Ponudba mora prispeti na naslov: Upravna enota Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje ponudb bo dva dni po preteku roka iz 7. točke, in sicer ob 11. uri v
pisarni načelnice Upravne enote Dravograd.
Če bo to dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Upravna enota Dravograd

ključka razpisa od 8. do 9. ure na Občini
Piran, Urad za premoženje in gospodarske
javne službe pri Bogdanu Babniku, tel.
066/746-201, faks 746-205.
4. Ponudbeno dokumentacijo je potrebno dostaviti po pošti ali osebno 8 dni po
objavi do 12. ure na naslov: Občina Piran,
Urad za premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
5. Ponudba mora biti dostavljena v zapečateni kuverti s pripisom na naslovni
strani: “Ne odpiraj Ponudba – parket OŠ
Piran”.
6. Odpiranje ponudb bo 12. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 13. uri v Mali
sejni dvorani Občine Piran.
7. Ocenjena vrednost del je 1,200.000
SIT.
8. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so navedeni v pogojih investitorja.
9. Pogoji investitorja so sestavni del ponudbene dokumentacije.
10. Rok pričetka: takoj po podpisu pogodbe.
11. Opcija ponudbe 30 dni.
12. Način plačila: z mesečnimi situacijami v 30 dneh po potrditvi situacije (navodilo o izvrševanju proračuna Ur. l. RS, št.
13/96).
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
del morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,
– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega podizvajalca,
– izbrani izvajalec sme določena dela oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega soglasja naročnika,
– ponudnik v ponudbi navede višino komercialnega popusta.
Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mora ponudnik oddati naročniku na gornji naslov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba ponudbe ter število ovitkov.
Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.
Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispeti do naročnika najkasneje do roka oddaje.
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb
bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.
Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbijati pravilnosti postopka odpiranja ponudb.
Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, morajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:
– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi
drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno mehanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,
pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji pogodbe kot podizvajalci z izbranim ponudnikom.
Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-759
Javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo
poškodovanega parketa v gimnastični
telovadnici na OŠ Ciril Kosmač Piran
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.
2. Predmet razpisa: odstranitev poškodovanega in položitev novega lamelnega parketa na elastični podlagi v gimnastični telovadnici.
3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo vsak dan ob objave do za-

Št. 353-00-1/96-1850-61
Ob-760
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del
na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska 40, Maribor.
Predmet javnega razpisa: sanacija plazu
na pokopališču Gorca pri Malečniku.
Ocenjena vrednost del je ca. 2,5 mio SIT.
Pričetek del: marec 1997, dokončanje del
ca. 30 dni.
Podatki so na razpolago na sedežu Komunalne direkcije Maribor, Slovenska 40,
soba 107/I (Ladislav Selinšek).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu 3.000 SIT, ki jih
nakažejo
na
žiro
račun
št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalogom ali položnico.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bodo dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
mer. Ponudnik pripravi predračun na podlagi popisa del. V predračunu mora biti naveden datum veljavnosti cene (najmanj 60 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,
– kalkulacijske osnove s cenami materialov, viri nabave in transportne razdalje,
– operativni plan napredovanja del,

Ob-769
Občina Trbovlje 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 nabavo službenega vozila
1. Naročnik in uporabnik: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.

Stran 930

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 13 – 7. III. 1997

2. Predmet javnega razpisa je osebni avtomobil s prostornino motorja do 2500 ccm,
4 oziroma 5 vrat, s klimatsko napravo.
Okvirna vrednost razpisa je 4,200.000
SIT.
Ponujeno vozilo mora zadoščati tehničnim pogojem varnosti, imeti mora predpisane ateste, zagotovljen servis in rezervne dele ter obvezno opremo.
3. Dobavni rok takoj oziroma v 20 dneh
po sklenitvi pogodb.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa, vsebovati morajo predvsem ponujeno ceno s plačilnimi pogoji, predlog pogodbe, bonitetne
obrazce, dokazila o registraciji ponudnika,
seznam servisov in prospekte.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– konkurenčna cena,
– rok dobave in garancijski roki,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po dobavi,
– možnost zamenjave staro za novo (fiat
croma, tip 2000, letnik 1989),
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– opcija ponudbe,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbe, opremljene z vso potrebno
dokumentacijo, je treba poslati v roku 10
dni po objavi tega rzapisa priporočeno na
naslov: Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje. Na kuverti mora biti naslov
ponudnika in oznaka: “Ne odpiraj – javni
razpis – za nabavo avtomobila”.
Če deseti dan razpisa ni delovni dan, je
treba ponudbe odati prvi naslednji delovni
dan po izteku razpisnega roka, istemu naslovniku do 13. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku razpisnega roka, in
sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Trbovlje, Leninov trg 4, soba št. 37, II. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisna pooblastila za zasotpanje.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Dodatne informacije za izdelavo ponudb se dobijo vsak delovni dan od 9. do
12. ure na Občini Trbovlje, Leninov trg 4,
Trbovlje, tel. 0601/26-905 (Vili Treven).
Občina Trbovlje

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Brežice:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne in srednje šole.
2. V letu 1997 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
a) interesno vadbo predšolskih otrok, in
sicer okvirno 15 programov redne vadbe ter
program športne značke Zlati sonček,
b) interesno vadbo šoloobveznih otrok
in srednješolske mladine, in sicer okvirno
60 programov redne vadbe, program športne značke Zlati sonček (1. do 4. razred) in
program Delfinček,
c) program športnih razredov od 1. do 4.
razreda za šol. l. 1997/98 – 1 program.
2. Šport otrok, mladine in odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
a) programe športne vadbe otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, ki imajo značaj rednega športnega
treniranja, in sicer okvirno 15.160-urnih,
10.240-urnih, 6.320-urnih in 4.400-urne
programe redne vadbe.
b) Programe redne vadbe odraslih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in
sicer okvirno 4.320-urne, 2.400-urna in
2.480-urna programa redne vadbe.
3. Planinstvo in taborništvo, in sicer okvirno 20 izletov v sredogorje, 10 izletov v
visokogorje in izletništvo v taboru.
4. Organizacijo športnorekreativnih tekmovanj.
5. Organizacijo športnih prireditev in
manifestacij.
6. Planinstvo in taborništvo.
7. Izobraževanje strokovnih delavcev.
8. Vzdrževanje športnih objektov:
a) sofinacirali bomo nujna vzdrževalna
dela na javnih športnih objektih.
3. Izbrane programe in akcije bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom za izbor in
izvedbo Programa športa v Občini Brežice in
v skladu z Letnim programom športa Občine
Brežice. Prijavni obrazec, podrobnejše podatke, pravilnika in Program športa v Občine
Brežice lahko dobite na Občini Brežice (soba
39) ali na Zavodu za šport Brežice (štadion).
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov, oziroma
pri programih a in b 1. točke razpisa programi, ki jih bodo prijavile šole skupaj s športnim klubom ali društvom. Program športnih
razredov (program c 1. točke razpisa) lahko
prijavi le šola (zaželeno je sodelovanje klubov, društev...), prednost pa bo imel program, ki bo razvijal splošne gibalne sposobnosti otrok in ki bo zajemal aktivnosti in
spoznavanje večjega števila športnih disciplin razvitih v Občini Brežice.
4. Izvajalci morajo k prijavnem obrazcu
za programe priložiti:
– potrdilo o zagotovljenem strokovnem
kadru (pogodbo ali dogovor s strokovnim
delavcem),

– potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programa (pogodba z upravljalcem prostora).
5. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki bodo:
– imeli vadbene skupine številčno zapolnjene,
– imeli priložene poimenske sezname vadečih za starostne kategorije pod 18 let s
soglasjem staršev,
– dokazilo o pobiranju članarine.
6. Zadnji dan, ko še sprejemamo prijave
je 15. dan po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, za program športnih razredov pa 16. 5.
1997.
8. Prijave na razpisnem obrazcu pošljite
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice s pripisom “Javni razpis – šport”.
9. Izbor bo opravljen v 14 dneh po poteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
Občina Brežice

Ob-757
Na podlagi zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
in programa športa v Občini Brežice, ki ga
je sprejel Občinski svet na nadaljevanju 27.
seje 3. 2. 1997 Občina Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro programov na področju športa,
ki so v javnem interesu, v letu 1997

Ob-773
Na podlagi določil odredbe o financiranju 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 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)
ter na podlagi sklepa Državne komisije za
sanacijo škode povzročene z neurjem v letu
1996 s 6. 12. 1996, Občina Tržič v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije – Območno enoto Kranj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev rednega vzdrževanja
in sanacijo škod po neurjih na gozdnih
cestah na območju Občine Tržič
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
2. Predmet razpisa:
2.1 Redno tekoče vzdrževanje gozdnih
cest v zasebnih gozdovih na območju Občine Tržič po letnem programu za leto 1997.
2.2 Sanacija škode po neurju na gozdnih
cestah v Občini Tržič,
– skupina A za gozdne ceste v zasebnih
gozdovih,
– skupina B za gozdne ceste v državnih
gozdovih.
3. Obseg del: ročna in strojna cestarska
dela, strojno vzdrževanje vozišča in obnova
cestnih objektov poškodovanih po neurju.
4. Razpisna dokumentacija: ločeno za
redno - tekoče vzdrževanje in sanacijo škode po ujmah je na razpolago na Občini Tržič, Urad za gospodarstvo, Trg svobode 18,
vsak delovni dan v času trajanja razpisa in
na sedežu Zavoda za gozdove – Krajevne
enote Tržič, Cankarjeva cesta 19 od 8. do
10. ure v torek in sredo v času trajanja razpisa, kjer je istočasno na vpogled tudi karta
gozdnih prometnic (lokacija vzdrževanja).
5. Orientacijska skupna vrednost razpisanih del:
– redno - tekoče vzdrževanje 3,500.000
SIT,
– sanacija škode po neurju,
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skupina A – 9,500.000 SIT,
skupina B – 6,000.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico zavrniti
ponudnike v primeru, da presegajo predvidene normative cene oziroma spremeniti količinski in finančni obseg del, glede na pridobitev in terminski pritok finančnih sredstev. Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.
6. Ponudbeni pogoji: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in razpisno dokumentacijo.
Ponudbene cene se vpisujejo v kopijo
“popis del in predračun sanacije” ločeno za
redno - tekoče vzdrževanje ter ločeno za
sanacijo škode po neurju za skupino A in
skupino B. Opcija ponudbe je 30 dni.
7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področja nizkega
(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,
– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela
– vzpostavitev cestarske službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno-kumulativno-bruto (vključujoč TPD) ločeno za
skupino A in ločeno za skupino B,
– ponudbena cena po enoti mere - bruto
(vključujoč TPD),
– ponudbeno ceno na posamezni gozdni
cesti – sumarno bruto (vključujoč TPD),
– strojne, delovne in druge kapacitete ponudnika,
– ponudbena cena delovnih in strojnih
ur (po kvalifikaciji in vrstah strojev),
– način plačila – stabilnost cen;
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
Posamezni ponudnik lahko “konkurira”
samo za skupino gozdnih cest (A ali B) ali
za obe skupini, kar mora biti iz ponudbe
natančno razvidno. V primeru ponudbe za
obe skupini je ponudba sicer lahko enotna s
tem, da so ponudbene cene (po enoti mere,
sumarno po gozdni cesti, sumarno) vpisane
za posamezno skupino tako kot je priložen
popis.
8. Oddaja ponudb: ponudbe za javni razpis pošljite do 19. 3. 1997 do 9. ure na
naslov Občina Tržič Trg svobode 18, 4290
Tržič v zaprtih ločenih kuvertah z oznako
“Ne odpiraj” in pripisom – “2.1. ponudba za
redno – tekoče vzdrževanje” oziroma “2.2.
ponudba za sanacijo škode po neurju na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih ter državnih gozdovih.”
9. Odpiranje ponudb bo 19. 3. 1997 ob
11. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Tržič
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Kranj

javni razpis
za oddajo naročila: preureditev
kurilnice na sistem plinskega ogrevanja
na železniški postaji Žalec
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: preureditev kurilnice na sistem plinskega ogrevanja.
3. Rok izvedbe del: 20 dni po podpisu
pogodbe.
4. Orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.
5. Tehnične in ostale informacije ter razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo od 12. do 14. 3. 1997 od 7. do 10. ure v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje, pri Golob
Juriju, tel. 063/481-353.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– boljše reference,
– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe in
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 21. 3. 1997
do 10. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje.
8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10.30 v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog Celje.
9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice
Infrastruktura

– garancijski pogoji.
8. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
9. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati v zapečateni kuverti z oznako “Prenova
stanovanja” in z opozorilom “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis” v roku 10 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana.
10. Javno odpiranje pravočasnih ponudb
bo izvedla komisija naročnika 12. dan po
objavi v Uradnem listu RS na Kolodvorski
15 v Ljubljani, mala sejna dvorana v VIII.
nadstropju, ob 8. uri zjutraj.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo ponudnika.
11. Končno odločitev o izbiri bo naročnik sporočil vsem ponudnikom v 7 dneh po
javnem odpiranju ponudb.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. 2.0.-674/97
Ob-774
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in navodila
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96)
Slovenske železnice, d.d., objavljajo

Št. 251-3/1986
Ob-775
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, objavlja skladno z določili odredbe o
postopkih za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odrebe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
prenovo stanovanja v Ljubljani,
Streliška 37a/II, št. stan. 7
1. Naročnik: ZPIZ Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15.
2. Predmet razpisa: prenova stanovanja
v Ljubljani, Streliška 37a/II, št. stan. 7.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v ponedeljek 10. 3. in v torek
11. 3. 1997 od 8. do 14. ure na ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15.
4. Vse dodatne informacije lahko dobite
po tel. 1312-169 pri Martini Čelan, v torek
11. 3. 1997.
5. Orientacijska vrednost prenovitvenih
del znaša 2,000.000 SIT.
6. Z deli se prične takoj po sklenitvi pogodbe, prenovitvena dela pa morajo biti zaključena v treh tednih od sklenitve
pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– izvedbeni roki,
– cena,

Ob-776
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a,
razpisuje na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu RS za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) ter odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in spremembe te odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja modemov in
adapterjev
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: dobava modemov in adapterjev:
– 10 kom. modemov, 2 žična ali 4 žična
najeta linija, podpora za X25/frame relay,
– 4 kom. X21 - V24 adapter,
– 10 kom. modem kabel.
3. Orientacijska
vrednost
razpisa:
2,500.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave: april 1997.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati v istem vrstnem redu naslednje dokumente, oziroma podatke:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja;
– potrdilo o registraciji podjetja za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev);
– bonitetna poročila BON-1, BON-2,
oziroma BON-3 (ne starejša od 30 dni);
– reference pri podobnih delih;
– potrdilo o zastopanju, distribuiranju
in/ali vzdrževanju ponujene opreme v RS;
– seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri delu z referencami;
– specifikacijo cene (za posamezen kos
opreme);
– fiksno ceno franko naročnik s prometnim davkom, izraženo v SIT s plačilnimi
pogoji, minimalno 30 dni po dobavi;
– najkrajši realni možni rok dobave;
– intervencijski čas servisiranja v primeru okvare naprave;
– garancijo s pogoji;
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– vzorec pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam;
– čas veljavnosti ponudbe;
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika;
– rok dobave;
– kvaliteta ponujene opreme;
– kadri in njihove reference;
– intervencijski čas servisiranja;
– garancijski rok;
– fiksna cena za razpisano opremo in plačilni pogoji;
– ostale ugodnosti ponudnika, ki bi lahko vplivale na uspešnost izvedbe;
– garancija na podlagi potrjene bonitete
Agencije RS za plačilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene izbire najugodnejšega ponudnika in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo morajo prispeti na naslov Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Dobava modemov in adapterjev – RAZ 97–08 – Ne odpiraj!” do 19. 3. 1997 do 14. ure. Ponudbe so
lahko tudi vročene do istega roka v vložišču
Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti v vložišče
URSZP do zgoraj navedenega roka in ure.
8. Kontaktna oseba: Ivan Gvardjančič, tel.
1734706 vsak delovnik med 9. in 12. uro.
9. Odpiranje ponudb bo 21. 3. 1997 ob
10. uri v sejni sobi URSZP, Kotnikova 19a,
Ljubljana. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Uprava RS za zračno plovbo

pri Mariborskem vodovodu od 7. 3. 1997
dalje po predhodni najavi.
4. Projektna dokumetnacija
Izdelana pri Komunaprojektu Maribor,
št. proj. 4011/95 – novembra 1995.
5. Lokacija objekta: Mariborski vodovod, Jadranksa c. 24, Maribor.
6. Vrsta razpisanih del:
a) pripravljalna dela,
b) gradbena dela in
c) zaključna dela.
7. Pričetek del
Predviden pričetek del april 1997, čas
izgradnje je 30 delovnih dni.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 3,000.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elaborata z vsemi prilogami je do 21. 3. 1997 do
12. ure.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Mariborski vodovod – TRS, Komunalno podjetje, p.o., 2000 Maribor, Jadranska c. 24.
Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
ob 12. uri v sejni sobi Mariborskega vodovoda.
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 sam temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, popise del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.
2. Ponudba mora biti sestavljena na priloženih 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 kreditiranja.
V zapečateni kuverti poleg ponudbe morajo ponudniki priložiti kalkulativne osnove: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obratovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepredvidenih in dodatnih del.
4. Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:
– registracijo za delo po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumentacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahteve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podobnih 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 razpisana dela, o razpoložljivi mehanizacii ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela izvajali sami,
– izjavo o fiksnosti cen do konca izgradnje,
– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,
– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljenih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,
– da jamči za kvaliteto del in za dovršitvene roke kooperantov,
– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na podlagi 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 koledarskih dni.
7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.
8. Nepopolne, nejasne in prepozno oddane ponudbe bodo izločene.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 1.000 SIT. Dokumentacija bo predana ob dokazilu vplačila, na žiro račun:
51800-601-12066.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.,
Maribor

Št. 664/4
Ob-777
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) objavlja
Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo parkirišča na dvorišču
Mariborskega vodovoda
A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izgradnja parkirišča
na dvorišču Mariborskega vodovoda.
2. Investitor: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska c. 24.
3. Predstavnik investitorja
Tehnično razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr.
Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago

Št. 193/97
Ob-780
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del,
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje Občina Dol pri Ljubljani
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo nekaterih
investicijsko-vzdrževalnih del v letu
1997 v objektih družbenih dejavnosti
občine, ki se financirajo iz proračuna
1. Naročnik je Občina Dol pri Ljubljani.
2. Predmet razpisa je:
a) Akustična ureditev in zamenjava zasteklitve v telovadnici Osnovne šole Dol,
b) Preureditev pedagoškega prostora v
vrtcu Dolsko,
c) Obnova varovalne ograje zunanjega
igrišča v Dolskem.
3. Razpisno dokumentacijo (popise del,
razpisne pogoje in izvedbeni projekt Akustične ureditve telovadnice in zamenjava zasteklitve) lahko ponudniki dobijo oziroma
dvignejo v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Videm 48 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure), v roku
javnega razpisa s predhodnim nakazilom
plačila v višini 15.000 SIT na ž.r. št.
50102-630-810176 in predložitvijo potrdila
(za dela pod točko a ali komplet.) Dodatne
informacije v zvezi z razpisom in obsegom
del pa v podjetju IN-CO servis, d.o.o., Ljubljana, tel. 061/123-43-47, pri Franciju Bostič in pri projektantu Petru Žargi d.i.a. telefon 061/333-474.
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4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10 mio SIT.
5. Predvideni rok izvedbe del je od junija do konca avgusta 1997.
6. Glavni kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost ponudbe glede na razpisne pogoje. (Naročnik nepopolnih ponudb
ni dolžan obravnavati),
– reference ponudnika (izvedba tovrstnih del),
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom, ob tem da najnižja ponudbena
cena ni pogoj za izbiro,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen in zavarovanje predplačil,
– garancijsko dobo in zavarovanje kvalitete del.
7. Ponudniki morajo za razpisana dela
podati kompletne ponudbe v roku 15 dni od
objave na naslov: Občina dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani z oznako:
Ne odpiraj – Ponudba za investicijsko-vzdrževalna dela v letu 1997.
8. Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri
v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, v vrstnem redu dospelih ponudb, in sicer tretji
dan po izteku roka za oddajo ponudb. Kolikor je to dela prost dan se odpiranje izvede
prvi naslednji delovni dan.
Ponudniki, ki želijo prisostvovati javnemu odpiranju, morajo pred odpiranjem priložiti pisno pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izidu izbora obveščeni najkasneje v zakonitem roku.
Občina Dol pri Ljubljani

– seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo,
– predračun s kalkulacijo in strukturo cene, pri čemer morajo biti v v ceni všteti vsi
stroški, ki so potrebni za normalno funkcioniranje objekta,
– osnutek pogodbe,
– reference,
– izjava ponudnika, da je proučil dejansko stanje, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo ter da z njo soglaša, da je seznanjen z lokacijo in obsegom del, da je sposoben izvesti dela v zahtevanem terminu,
– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
7. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,
se ne bodo upoštevale.
8. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako: “ Ne odpiraj - ponudba: javni razpis za gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za obnovo objekta na
Glavnem trgu 1, Slovenj Gradec, št.
072-006/97 “.
Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure priporočeno ali oddane osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji
dan za oddajo ponudb na dela prost dan, je
dan oddaje prvi naslednji delovni dan.
9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– garancija za doseganje predlaganih rokov,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih,
– cena, plačilni pogoji,
– kvalitetna rešitev posameznih sklopov,
– način prevzemanja rizika za nedoseganje pogodbenih rokov in kvalitete.
13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (popis del s predizmerami, projekt) vsak delavnik od 8. do 10. ure. Za prevzem projektne dokumentacije morajo zainteresirani ponudniki plačati materialne stroške
v višini 10.000 SIT, na žiro račun Mestne
občine Slovenj Gradec, št. 51840-630-25638.
Kontaktna oseba je Edita Dolinšek, tel.
št. 0602-41-114.
Pripravila: Stermec Perovec Aleksandra
dipl. jur.
Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbor izvajalca del obnove mostu
in dela ceste pred in za mostom na
L. C. 3117 Idrija - Vojsko - pri Bevku
1. Investitor: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa:
a) obnovitvena dela na mostu preko Nikove pri Bevku,
b) obnovitvena dela na cesti pred in za
mostom.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan od 8. do 12. ure na
Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija, soba 17
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
razpisa v višini 8.000 SIT na Ž.R.:
52020-630-7085.
Informacije po telefonu 065/71-788 ali
73-41, kontaktna oseba Rajko Bezeljak.
4. Orijentacijska vrednost:
Pod 2.a točko - Most znaša 6,300.000
SIT,
Pod 2.b točko - 2,200.000 SIT.
Investitor si pridržuje pravico do spremembe obsega razpisanih del glede na finančne možnosti.
5. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika:
– konkurenčnost ponudbe,
– reference,
– plačilni in komercialni pogoji,
– roki izvedbe del,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
6. Rok izvedbe del 2 meseca od podpisa
pogodbe.
7. Opremljenost ponudbe: ponudba mora biti opremljena v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil. Ponudbe
naj bodo oddane v zaprti kuver ti z oznako
“Ponudba za obnovo mostu in dela ceste
pred in za mostom na L.C. 3117 Idrija Vojsko”, naslov ponudnika in naročnika, ter
s pripisom “Javni razpis - Ne odpiraj”!
8. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
Javno odpiranje ponudb bo na isti dan
ob 12.30 v veliki sejni sobi Občine Idrija. O
izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Idrija

Št. 072 - 006/97
Ob-778
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86) in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94), objavlja Mestna občina
Slovenj Gradec
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za
obnovo I. nadstropja, fasade ter
zamenjavo strešne kritine s kleparskimi
deli na objektu na Glavnem trgu 1 v
Slovenj Gradcu
1. Predmet razpisa je oddaja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za obnovo I.
nadstropja, fasade ter zamenjavo strešne kritine s kleparskimi deli na objektu.
2. Lokacija del: Glavni trg 1, Slovenj
Gradec.
3. Predračunska vrednost razpisanih del
je: 10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je 10. 4.
1997; predvideni rok dokončanja del:
– za fasado: do 15. 6. 1997,
– za ostala dela: do 30. 6. 1997.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
6. Ponudbi mora biti predložena še naslednja dokumentacija:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
dokazilo o registraciji,
– podatki o solventnosti podjetja v zadnjih dveh letih,
– seznam morebitnih podizvajalcev,

Ob-779
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Idrija

Ob-781
Občina Hrastnik objavlja na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in sklepa občinskega
sveta
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Hrastnik
1. Naročnik: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet razpisa: izdelava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Hrastnik za obdobje 1986–2000 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 20/91), ki se nanašajo
predvsem na:
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– spremembe in dopolnitve kategorizacije in razvrstitve kmetijskih zemljišč v Občini Hrastnik,
– novelacijo urbanistične zasnove naselij Hrastnik in dol pri Hrastniku,
– uskladitve z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
5,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki na Direkciji za prostor, okolje in
javne komunalne službe Občine Hrastnik,
pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, vsak delovni
dan med 8. in 11. uro.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski
in organizacijski usposobljenosti ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– ponudbeno ceno, strukturo cene, plačilne pogoje in opcijski rok,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– vzorec izvajalske pogodbe,
– terminski plan izvedbe del z organizacijsko shemo po izvajalcih,
– ostale priloge po 12. členu odredbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 20. dan po
objavi razpisa do 10. ure. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti, z identifikacijo
ponudnika in pripisom “Ne odpiraj – javni
razpis za prostorske dokumente”.
7. Ponudniki bodo o terminu javnega odpiranja ponudb pismeno obveščeni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference,
– poznavanje Občine Hrastnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da za izvajalca del ne izbere najcenejšega ponudnika.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po javnem odpiranju ponudb.
Občina Hrastnik

6. Oddaja ponudb: rok oddaje je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS.
7. Ponudniki naj pošljejo svojo ponudbo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – dobava in montaža svetilk” na naslov Občina
Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po preteku roka v
prostorih Občine Muta.
O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 5 dni.
Občina Muta

6. Ponudbi obvezno priložite:
– registracija firme,
– bonitetni obrazec BON 1 ali BON 3,
– matična številka, davčna številka,
– varščina za resnost ponudbe v višini
10% od ponujene vrednosti opreme.
7. Kupec bo ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zahteval garancijo za
vestno in kakovostno izvedbo pogodbe, v
višini 10% od vrednosti sklenjene pogodbe.
8. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do 25. 3. 1997, na naslov: Slovenske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, z oznako: “Javni razpis – INFRA 97 – Ne odpiraj”. Na
ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo javno dne 27. 3.
1997 v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Steklena dvorana ob 10. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na odpiranju morajo predložiti pisna
potrdila.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 20 dni po odpiranju ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na tel. 13-13-144 int. 46161
pri Müller Zmago ali tel. 318-550 pri Lisac
Ivan.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 164
Ob-782
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Muta
javni razpis
za dobavo in montažo novih svetilk v
šolskih prostorih OŠ Muta
1. Investitor: Občina Muta, Glavni trg
17, Muta.
2. Predmet ponudbe: dobava in montaža
novih svetilk v šolskih prostorih.
3. Ponudniki si lahko objekt ogledajo
vsak dan od 8. do 13. ure v OŠ Muta na
Muti, Šolska ul. 6.
4. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo na Občini Muta, Glavni trg 17, Muta.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– reference,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
investitorju,
– dokazilo o registraciji in opravilni sposobnosti.

Št. 4.4.1.2/97
Ob-783
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in dopolnitve) Slovenske železnice objavljajo
javni razpis
1. Kupec: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: osebni avtomobili,
stroji in oprema.
3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:
A – 3 kosi osebno vozilo karavan izvedbe,
B – 5 kosov motorna žaga,
C – 10 kosov nahrbtna kosilnica,
D – 1 kos mizarska kombinirka,
E – 6 kosov baterijski vrtalnik,
F – 1 kos diesel agregat za razsvetljavo,
G – 2 kos vitel z motorno žago,
H – 1 kos kompresor za vroče pranje,
I – 3 kosa varilna garnitura za varjenje
tirnic,
J – 6 kosov peč termoakumulacijska 5 KW,
K – 1 kos stroj za čiščenje cevi,
L – 4 kosi portalno dvigalo za prenos
tirnic,
M – 1 kos portalno dvigalo za prenos
tirnic z motorjem,
N – 1 kos kosilnica z grebenom,
O – 1 kos varilni aparat,
P – 1 kos elektropnevmatsko kladivo,
R – 1 kos rezalna naprava,
S – 1 kos oprema za razsvetljavo pomožnega vlaka,
Š – 1 kos pnevmatske škarje za rezanje,
T – 1 kos naprava za obsekovanje zvarov,
U – 2 kosa el. agregat z reflektorjem.
Tehnične karakteristike so podrobneje
navedene v razpisni dokumentaciji, ki jo
zainteresirani lahko dvignejo s predhodnim
plačilom 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-14744 (Plačilo dokumentacije
INFRA/97) vsak delovnik med 9. in 13. uro,
na naslovu: SŽ-Materialno poslovanje, Trg
OF 6/I soba 31. Razpisno dokumentacijo
lahko dvignete do 18. 3. 1997.
4. Orientacijska vrednost naročila znaša
ca. 15,000.000 SIT. Dobave se morajo realizirati najpozneje do 30. 6. 1997. Ponudniki lahko ponudijo opremo po posameznih
točkah, vendar ne v več variantah za posamezno točko.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ustrezna kvaliteta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– servis.

Št. 25/97
Ob-788
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) objavlja
Gasilsko društvo Škale, Škale 85/b, Velenje
javni razpis
za izdobavo gasilske avtocisterne GVC
16/50
1. Naročnik: Gasilsko društvo Škale,
Škale 85/b, Velenje.
2. Predmet razpisa: izbira najboljšega ponudnika za izdobavo šasije in izdelavo nadgradnje za gasilsko avtocisterno GVC 16/50,
z naslednjimi zahtevami,
– podvozje – pogon 4 x 4, moč motoja
min 220 KS, skupna teža max 14 ton, z
ustreznim odgonom za VT črpalko in nosilnostjo za gasilsko nadgradnjo. Zadaj diferencialna zapora, v kabini prostor za dva
sovoznika, terenske pnevmatike,...),
– nadgradnja – vozilo za prevoz vode in
ljudi po Tipizaciji GZ Slovenije – GVC
24/50, oziroma po DIN standardih DIN
14530 z oznako TLF 24/50, z dodatnimi
zahtevami,
– cisterna iz nerjaveče pločevine za prevoz pitne vode, 5000l prostornine, s prečnimi in vzdolžnimi prekati, merilcem nivoja,
električnim grelcem vode, vstopno odprtino, ponilnim priključkom in ustrezno atestirana,
– gornji predali v boksih, kateri služijo
za pritrdišče opreme, morajo biti nameščeni
racionalno z možnostjo nagiba,
– vrata spodnjih predalov naj služijo pri
odprtem stanju kot stopnica za lažji dostop
do gornjih predalov,
– v prednjih boksih prostor za dva dihalna aparata na izvlačljivih saneh in tri rezervne jeklenke,
– fiksna naprava za impulzno gašenje z
jeklenko in 80 m cevjo,
– namesto rezervoarja za penilo predvideti mesto za dve posodi s po 20l za penilo,
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– v zadnjem – stranskem boksu vgraditi
navijalko cevi za visoki tlak (80 m),
– v zadnjem – stranskem boksu izvesti
priključke za nizki in visoki tlak ter pritrdišče za minimalno 60 m VT cevi z ročnikom (cevi in ročnik tudi predmet izdobave),
– v zadnjem boksu vgraditi kombinirano
visokotlačno črpalko – FP 16/8 HH z dvema
“B” izstopoma, sesalnim “A” priključkom
in napeljavo za vodni top,
– streha prekrita z aluminijasto pločevino in robom proti odtekanju vode in z zabojem za požarne metle in sesalne cevi, ter
pritrdišče za aluminijasto trodelno raztezalno lestev, ki je tudi predmet izdobave,
– preklopnik v kabini in dodaten mikrofon z zvočnikom za delo z R/P pri strojniku,
– na levi strani spredaj takoj za kabino
vgraditi hitra priključka za polnilec akumulatorja in za komprimiran zrak,
– na sprednjem delu pritrditi iskalni refleftor premera 250 mm, zadaj pri črpalki
žaromet premera 130 mm,
– po višini pnevmatsko vodljiv drog z
žarometi 2 x 1000W/220V – 360 stopinj s
potrebnimi elektroinstalacijami za posamično vklapljanje zadaj pri črpalki.
3. Rok dobave: šest mesecev po podpisu
pogodbe.
4. Orientacijska vrednost naročila je
19,000.000 SIT.
5. Rok za oddajo ponudbe je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– cena, kvaliteta, reference, način plačila, dobavni rok, ustrezni atesti,
– upoštevana bo tudi kompletnost ponudbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika; dokazilo o registraciji; reference;
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, specificiranim po postavkah;
– dinamiko realizacije del; način obračunavanja del in dinamiko plačil;
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (obročno odplačevanje, kredit, zamik
plačila);
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenje v zvezi s ponudbo;
– garancije na kompletnost in kakovost.
8. Dodatna pojasnila
Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
na tel. 063/4203-220, pri Tepej Stanetu (GD
Škale) ali 063/855-246 pri Ramšak Janezu
(MO Velenje).
9. Dostava ponudb
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah osebno ali po pošti na naslov: Gasilsko društvo Škale, Škale 85/b,
3320 Velenje, z oznako “Ne odpiraj!” – ponudba za AC - 16/50.
Skrajni rok za dostavo ponudb je 22. 3.
1997.
10. Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
24. 3. 1997 ob 12. uri v sejni sobi Oddelka
za zaščito in reševanje v Domu obrambe,
Kopalniška 3, Velenje.
11. Odločitev o izboru
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 21
dneh od odpiranja ponudb.
Gasilsko društvo Škale

Št. 22500-0001/97
Ob-821
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
58/94) uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94 in 20/95),
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 Sevnica v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Brežice objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine
Sevnica v letu 1997
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Sevnica – Oddelek za
okolje in prostor pri Markošek.
3. Predmet razpisa:
– redna vzdrževalna dela (grederiranje,
obnova gramoznega sloja, ročno in strojno
čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija in izgradnja cevnih propustov,
polaganje dražnikov, zemeljska dela, sanacija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu,
ozelenjevanje...).
4. Orietnacijska vrednost razpisanih del:
4,600.000 SIT.
Investitorji si pridržujejo pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, pristojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1997. Dela se izvajajo po
kvartalnih operativnih planih. Z najugodnejšim izvajalcem bo pogodba sklenjena za
obdobje dveh let z ustrezno vključitvijo členov za leto 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbene cene za enoto,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– strojne in delovne kapacitete,
– dosedanje reference,
– popolnost ponudbe,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja (odločba),
– bonitete obrazca (BON-1, BON-2,
BON-3 APPNI), ki ne smejo biti starejši od
1 meseca,
– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dostaviti na razpisni dokumentaciji najkasneje 14. dan z dnem objave razpisa do

12. ure na Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah Občine Sevnica v letu 1997”.
9. Javno odpiranje ponudb bo isti delovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 9a, Sevnica.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Sevnica
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Brežice
Ob-824
Na podlagi 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) Onkološki inštitut Ljubljana
objavlja
javni razpis
za dobavo kombija za prevoz hrane
1. Predmet razpisa je 1 kombi za prevoz
hrane z nosilnostjo najmanj 1000 kg, volumen 7m, moč motorja 45-60 KW. Prednost
imajo vozila s servo volanom in daljšim
garancijskim rokom za pločevino.
2. Merila za izbor ponudnika:
– poreklo in kvaliteta ponujenega kombija,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancijska doba,
– dobavni rok,
– druge ponujene ugodnosti.
3. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– opis dejavnosti,
– dokazilo o registraciji,
– bonitetne obrazce,
– reference,
– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji in
predračunom, ki naj vsebuje ceno fco Onkološki inštitut z vračunanim prometnim
davkom,
– dobavni rok,
– izjavo o garancijski dobi in garancijskem vzdrževanju,
– druge ugodnosti.
4. Kompletno ponudbo morajo ponudniki oddati v zapečateni kuverti z navedbo
točnega naslova ponudnika in oznako “Ponudba kombi – ne odpiraj” do vključno
17. 3. 1997 na naslov: Onkološki inštitut,
Lipičeva 2, Ljubljana, tajništvu direktorja
za finance in administracijo.
5. Odpiranje ponudb, na katerega so vabljeni vsi ponudniki, bo 19. 3. 1997 ob 10.
uri v uri v veliki sejni sobi stavbe “C”.
6. O izbiri dobavitelja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
7. Vse podrobnejše informacije dobite od
10. 3. 1997 do 14. 3. 1997 med 8. in 11. uro
pri Amaliji Zdešar na tel. 13-17-276.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 110-1/97
Ob-825
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
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proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 28/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

– čiščenje steklenih površin enkrat mesečno,
– 2 x letno kemično čiščenje talnih površin,
– 1 x letno čiščenje (pranje) zaves,
– orodje, pribor in čistila.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
a) firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
c) cene v SIT/m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 20 dni od izstavitve računa,
č) kalkulacijo cene (delež plač in materialnih stroškov v ceni),
d) plačilni pogoji,
e) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
f) morebitne dodatne ugodnosti,
g) izpolnjen obrazec pogodbe, ki ga prejmejo v času razpisa na sedežu upravne
enote.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršnokoli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4.c) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpiraj”, ponudba za čiščenje poslovnih prostorov UE Ajdovščina.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudba mora prispeti na naslov Upravne enote Ajdovščina v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS. Šteje se, da je ponudba
prispela v roku, če je prispela na naslov
naročnika v roku določenem v prejšnjem
stavku.
9. Odpiranje ponudb bo 26. 3. 1997 ob
10. uri na sedežu naročnika, Gregorčičeva
17, Ajdovščina.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.
10. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Upravna enota Ajdovščina

javni razpis
za oddajo del: dobava varovalnih mrež
za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji
Orientacijska vrednost: 9,900.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 10. 3.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 3. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetje za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo varovalnih mrež”.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 1997
ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Obnova talnih označb na
območju Republike Slovenije
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od
12. do 14. 3. 1997, strokovne informacije pa
vam posreduje Matjaž Žaberl, dipl. inž. (tel.
061/13-24-222 oziroma 316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
411,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 4. 1997 do 8.30 v vložišče Družbe za državne ceste, Tržaška 19/a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnovo talnih označb na območju Republike Slovenije.” M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 031/4-96
Ob-826
Upravna enota Ajdovščina, Gregorčičeva 17, Ajdovščina, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za izdajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih
prostorov Upravne enote Ajdovščina
1. Naročnik: Upravna enota Ajdovščina,
Gregorčičeva 17, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov Upravne enote in sicer:
– poslovni prostori na Gregorčičevi 17 v
izmeri 256 m2 ,
– poslovni prostori na Gregorčičevi 20 v
izmeri 192 m2 ,
– poslovni prostori na Ulici 5. maja 6/a v
izmeri 188 m2 ,
– poslovni prostori na Glavnem trgu 1,
Vipava v izmeri 77 m2.
2. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2
površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje tal in opreme
(vsak delovni dan po končanem rednem delovnem času),
– upravne enote, razen poslovnih prostorov na Ulici 5. maja 6/a, ki se čistijo med
delovnim časom po posebnem urniku,

Ob-790
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

Ob-791
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Podjetje za vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: dobava varnostnih ograj
za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji
Orientacijska vrednost: 35,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 10. 3.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 4. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetje za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo varovalnih ograj”.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Ob-792
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5000 (DOF 5/97-1)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:
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2.1 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje Gorenjske do
40 listov,
2.2 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje Štajerske do
20 listov.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo na posameznem ali obeh razpisanih območjih hkrati.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 15. uro na naslovu:
Geodetska uprava, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni najavi po telefonu
061/178-48-12 (Janez Oven).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
pod 2.1 točko – 6,000.000 SIT,
pod 2.2 točko – 3,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo:
– do 1. 5. 1997 pod točko 2.1,
– do 1. 6. 1997 pod točko 2.2.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji - 1. točka).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 18. 3. 1997
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje
ponudbe ločeno t.j. za vsako od razpisanih
območij posebej v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis – DOF 5-97/1 - (navedba območja
na katero se ponudba nanaša).
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo razpisanih območij hkrati, zadostuje,
da podatke oziroma dokumente, zahtevane v
razpisni dokumentaciji (I. del – Razpisni
pogoji) pod 1. točko, alinee 1-5, predloži le
enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako
ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba za razpis za ... - skupna dokumentacija”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 18. 3. 1997
ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave (sejna soba) Šaranovičeva 12. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje, sicer nimajo pravice dajati
pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerekoli drugo ponudbo.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerekoli drugo ponudbo.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Geodetska uprava RS

Ob-793
Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5000 (DOF 5/97-2)
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednje
naloge:
2.1 Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1 : 5000 za območje OGU Slovenj
Gradec do 50 listov.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 15. uro na naslovu:
Geodetska uprava, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni najavi po telefonu
061/178-48-12 (Janez Oven).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
pod 2.1 točko – 7,500.000 SIT.
5. Zaželeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
1. 5. 1997.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogoji - 1. točka).
Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo ponudb je 18. 3. 1997
najkasneje do 8. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis –
DOF 5-97/2 - (navedba območja na katero
se ponudba nanaša).
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 18. 3. 1997
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave (sejna
soba) Šaranovičeva 12. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.

Št. 43/97
Ob-794
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo ekstra
lahkega kurilnega olja
1. Predmet razpisa je nakup 70.000 l ekstra lahkega kurilnega olja.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,900.000 SIT.
3. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za zadnji 2 leti,
– dobavni rok,
– stalnost cen,
– bonitete.
4. Merila za izbiro ponudnika:
– konkurenčnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna (rok plačila 30 dni),
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom.
5. Ponudniki naj ločeno ponudijo tudi ostale artikle iz njihovega prodajnega programa.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru, da izbrani ponudnik ne bo izvrševal pogodbenih obveznosti, izbere drugega
najbolj ugodnega ponudnika tega javnega
razpisa.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis”.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru do 21. 3. 1997.
Odpiranje ponudb bo 24. 3. 1997 ob 9. uri
na sedežu Občine Pesnica – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Št. 43/97
Ob-795
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega
materiala
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1. Predmet razpisa je dobava potrošnega
pisarniškega in računalniškega materiala za
potrebe služb Občine Pesnica od 1. 1. 1997
do 31. 12. 1997.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,000.000 SIT.
3. Vse informacije in razpisno dokumentacijo dobite od dneva objave javnega razpisa na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru –
pisarna M11, tel. 062/653-111, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki ne sme biti starejša od treh
mesecev,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi za navedeno specifikacijo ponujenega materiala, cenami fco naročnik po komadu, količinske in
druge popuste, vse preračunano na plačilo
30 dni po izstavitvi računa,
– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega pisarniškega
in računalniškega materiala”.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru do 21. 3. 1997.
Odpiranje ponudb bo 24. 3. 1997 ob 11. uri
na sedežu Občine Pesnica – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Pesnica

25, tel. št. 851-130 (vsak delovni dan od
11. do 13. ure).
4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo ponudniki prevzamejo skupaj z razpisano dokumentacijo,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z navedeno specifikacijo ponujenega materiala, cenami fco lokacija naročnika po kosu, količinske in druge popuste, vse preračunano na
plačilo 30 dni po dobavi,
– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
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 (Urada 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
za izbiro dobavitelja potrošnega, računalniškega in pisarniškega materiala.”
9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje na
Ljubljanski c. 26 v Kočevju.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku desetih dni po javnem odpiranju ponudb.
Občina Kočevje
občinska uprava

5. Lokacija objekta: objekt se nahaja v
Občini Dornava.
6. Projektno dokumentacijo si lahko ogledate na Projekta inženiring Ptuj, Trstenjakova 2, ter dvignete razpisno gradivo pri
Anki Medved, gr. inž. teden dni po objavi v
Uradnem listu RS. (Projekta inženiring Ptuj
opravlja investicijske posle za investitorja
Občino Dornava).
7. Vse podatke za izdelavo ponudbe lahko dobite pri Anki Medved, gr. inž. tel.
771-391.
8. Rok za pričetek del: 15. 4. 1997.
9. Rok za dokončanje del je 4 mesece.
B) Plačilni pogoji
1. Plačilo po mesečnih situacijah potrjenih s strani nadzornika.
C) Kriteriji za izbiro ponudbe
1. Ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. člena ZOR.
2. Kvaliteta dodelanosti in natančnosti
ponudbe.
3. Reference.
4. Garancija za doseganje roka.
5. Daljši garancijski rok.
6. Solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih.
7. Predstavitev prednosti, za katere ponudnik smatra, da jih ima pred konkurenco.
8. Druge ugodnosti ponudnika.
D) 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) z priloženimi
naslednjimi izjavami:
– izjava, da so pregledali tehnično dokumentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pripomb nanjo,
– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkulirali stroške za ureditev deponij in zavarovanje gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da se strinjajo s pogoji investitorja,
– opcija ponudbe mora trajati 60 dni.
E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
dostaviti v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS do 12. ure na naslov: Občina
Dornava, 2252 Dornava, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.
Ponudbe se bodo odpirale isti delovni
dan po prispetju ponudb ob 12.15 v prostorih tajnika Občine Dornava.
Če pride datum oddaje ponudbe ali odpiranje ponudb na dela prost dan se šteje, za
oddajo ponudbe oziroma odpiranje ponudb
naslednji delovni dan.
O izidu bomo ponudnike pismeno obvestili v rou 15 dni.
Investitor si pridržuje pravico naročiti
le del objekta, če mu finančna konstrukcija
ne bi dovoljevala naročiti celega objekta
hrati.
Občina Dornava

Št. 012-1/96-112
Ob-800
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje, 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 izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega, računalniškega in pisarniškega materiala za potrebe Občine Kočevje od 1. 4. 1997
do 31. 12. 1997.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša v letu 1997 – 5,500.000 SIT.
3. Vse dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo dobite od dneva objave javnega razpisa na sedežu Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26, I. nadstropje – soba št.

Št. 12/97
Ob-802
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Dornava objavlja
Občina Dornava
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo vodovoda Mezgovci–Strejaci–
Žamenci–Strmec–Slomi–Brezovci
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Dornava.
2. Predmet razpisa: izgradnja zunanjega
vodovoda Mezgovci–Strejaci–Žamenci–Strmec–Slomi–Brezovci. Objekt se bo gradil
po tehnični dokumentaciji št. 77-17-41-96 z
aprilom 1996, ki jo je izdelala Projekt
inženiring Ptuj.
3. Naziv objekta: zunanji vodovod
Mezgovci–Strejaci–Žamenci–Strmec–Slomi–Brezovci.
4. Orientacijska vrednost objekta: ca.
50,000.000 SIT.

Št. 012-1/96-112
Ob-805
Na podlagi zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
28/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 52/93 in 71/93) ter odredbe o
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postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Kočevje

C) cenik storitev in delovnih ur za posamezne skupine poklicev (ogled, strokovno
delo, pridobivanje soglasij, materialni stroški) ter skupna cena izdelave LD, in sicer
ločeno za:
– stanovanjski objekt,
– gospodarski objekt,
– nadzidave, prizidave,
– spremembe namembnosti in
– večje pomožne objekte – npr. garaže
nad 30 m2.
D) Kraj in čas poslovanja za stranke.
E) Rok izdelave LD.
IV. Podatki o projektni skupini:
– vodja projektne skupine,
– ostali odgovorni nosilci,
– kontaktna oseba za delo s strankami,
– reference s področja izdelovanja LD,
– izjava zunanjih sodelavcev, da soglašajo s sodelovanjem v projektni skupini.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje.
Javno odpiranje ponudb bo 17. dan od
objave razpisa v Uradnem listu RS. V primeru, da je ta dan nedelovnik, bo odpiranje
naslednji prvi delovni dan ob 12. uri v sejni
sobi Občine Kočevje, 1. nadstropje, hodnik
desno.
7. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene.
8. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za okolje in prostor Občine Kočevje pri Simoni Peršak Cvar
na tel. 061/851-394.
9. O izbiri izdelovalcev bodo ponudniki
obveščeni v roku 20 dni po zaključenem
roku za vložitev ponudb.
Z izbranimi izdelovalci bo Občina Kočevje sklenila pogodbo o izdelovanju LD za
posege v prostor na območju Občine Kočevje za leto 1997 z možnostjo podaljšanja
še za eno leto.
Občina Kočevje

strirana kot pravne osebe v RS in mladinske
organizacije v političnih strankah, registriranih po zakonu o političnih strankah (Ur. l.
RS, št. 62/94):
– ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne organizacije mladih. Prostovoljnost
članstva mora biti razvidna iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja, iz pisno izražene individualne volje po vstopu in iz plačevanja članarine;
– ki imajo vsaj 70% članstva v starosti
od 14. do 27. leta;
– ki imajo najmanj 300 članov in najmanj 7 lokalnih organizacijskih enot v različnih upravnih enotah RS;
– ki so v letu 1996 izvedle najmanj pet
programov nacionalnega pomena za mladinsko delo, v skladu s prvo točko tega razpisa;
– ki nimajo statusa nacionalne mladinske organizacije.
Združenja mladih z enakim ali podobnim programom delovanja, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, lahko pridobijo status nacionalne mladinske organizacije kot funkcionalna povezava takšnih združenj.
3. Orientacijska vrednost
Na podlagi tega javnega razpisa bo Urad
RS za mladino za dotacijo organizacijam, ki
jim bo dodeljen status nacionalne mladinske organizacije, po posebnem ključu zagotovil 4,000.000 SIT iz proračunske postavke 7223: mladinski program.
4. Način oddaje ponudb
Ponudniki morajo v svoji ponudbi oddati:
1. izpolnjen razpisni obrazec iz razpisne
dokumentacije;
2. kopijo odločbe o vpisu v register pravnih oseb oziroma političnih strank;
3. kopijo statuta ali splošnih pravil delovanja;
4. seznam lokacijskih organizacijskih
enot s podatkom o številu članov v posamezni lokacijski enoti;
5. opis programa dela v letu 1996 in poročilo o izvedbi petih programov nacionalnega pomena za mladinsko delo;
6. vzorec pristopne izjave;
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtem
ovitku z označbo “Ne odpiraj - ponudba za
dodelitev statusa!” in jasno navedbo ponudnika. Če je dokumentacija v več ovitkih,
mora biti vsak ovitek tako opremljen in zaporedno označen.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo morajo ponudniki poslati na naslov: Urad RS za
mladino, Mešana komisija za mladinska
vprašanja, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
5. Razpisni rok
Mešana komisija za mladinska vprašanja bo upoštevala ponudbe, ki bodo oddane
osebno v tajništvu Urada RS za mladino do
12. ure, 10. aprila 1997 ali poslane priporočeno po pošti do vključno 10. aprila 1997.
Ponudniki bodo prejeli potrdilo o prevzemu
ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom, bo 17. aprila
1997 ob 13. uri, v prostorih Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.
7. Izvedba razpisa
Pravočasno prispele, pravilno opremljene in popolne ponudbe bo obravnavala Me-

javni razpis
za izbiro izdelovalcev lokacijskih
dokumentacij za posege v prostor na
območju Občine Kočevje v letu 1997
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska ceta 26, Kočevje.
2. Vrsta nalog:
– izdelava lokacijskih dokumentacij (v
nadaljevanju LD) za posege v prostor na
območju Občine Kočevje v skladu z določbami 55. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (v nadaljevanju
ZUNDPP),
– izdelava strokovnih (predlokacijskih)
presoj primernosti nameravanega posega v
prostor ter njegovi vplivi na okolje,
– pridobivanje soglasij in predhodnih
mnenj ustreznih podjetij, organov in skupnosti, ki so sestavni del LD ali strokovnih
presoj vplivov nameravanega posega v prostor.
Pod izdelavo LD se šteje tudi lokacijski
ogled izdelovalca.
3. Pravico do sodelovanja: ponudniki del
na javnem razpisu so lahko tisti gospodarski subjekti, ki so registrirani za opravljanje
strokovno tehničnih nalog s področja urbanističnega načrtovanja kot to zahteva 69.
člen ZUNDPP.
4. Čas opravljanja nalog: za opravljanje
razpisanih nalog bo Občina Kočevje sklenila pogodbo z izbranimi izdelovalci za dobo
1 leta z možnostjo podaljšanja še za eno
leto.
5. Ponudniki morajo poslati ponudbo v
zapečateni ovojnici opremljeno z napisom:
“Ponudba za razpis za izbiro izdelovalcev
LD – ne odpiraj!”
Ponudba mora vsebovati:
I. Naslovnico s kazalom vsebine in podpisom odgovorne osebe.
II. Podatke o ponudniku:
– ime, naslov, sedež podjetja s številko
telefona in telefaksa, navedbo direktorja in
ostalih oseb s pooblastili,
– overjeno kopijo registracije gospodarske družbe,
– kopijo odločbe pristojnega upravnega
organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registriranih dejavnosti,
– navedba o strokovni usposobljenosti
zaposlenih v podjetju oziroma projektne
skupine za izvedbo zahtevanih nalog.
Če posamezni odgovorni nosilci za določena področja iz zahtevanih nalog niso v
rednem delovnem razmerju pri nosilcu ponudbe, mora biti ponudbi priloženo dokazilo o poslovnem sodelovanju, iz katerega so
razvidni podatki o nazivu, statusu in registraciji sodelujočih ter strokovna izobrazba
odgovornih izvajalcev in nosilcev;
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1,
BON 2 oziroma BON 3), ki ne sme biti
starejši od 1 meseca.
III. Podatke o vsebini ponudbe:
A) kratek opis ponujene vsebine in obseg dela,
B) prikaz metode dela, ogledi, način sodelovanja s stranko (obvezno priložiti primer izdelane LD za manjšo obrtno delavnico, ki ne moti bivalnega okolja).

Št. 07/97
Ob-799
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport Urad Republike
Slovenije za mladino objavlja
javni razpis
za dodelitev statusa nacionalne
mladinske organizacije za leto 1997
1. Namen dodelitve statusa nacionalne
mladinske organizacije je priznati mladinskim organizacijam pomembno vlogo pri
oblikovanju in razvoju mladinske politike
ter kontinuiranem izvajanju dejavnosti mladih v Sloveniji.
Nacionalne mladinske organizacije so
pomembni nosilci mladinskega dela in socializacije mladih, ki imajo v sklopu redne
dejavnosti za svoj cilj integrirati mlade v
družbene potrebe; zagotavljati demokratične oblike delovanja; spodbujati dejavnosti
in delovanje področnih enot organizacij;
pospeševati mednarodne dejavnosti in mobilnost mladih ter skrbeti za informiranje
članstva in širše javnosti.
2. Pogoji za izbiro
Status nacionalne mladinske organizacije lahko pridobijo združenja mladih, regi-
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šana komisija za mladinska vprašanja, imenovana pri Uradu RS za mladino.
Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo vrnila ponudnikom neodprte.
Nepravilno opremljene oziroma oddane
ponudbe bo komisija v postopku odpiranja
zavrnila.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh elementov iz 4. točke tega razpisa, bo komisija
zavrnila kot nepopolne in jih v nadaljevanju
ne bo obravnavala.
Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izbiri najugodnejših ponudnikov v zakonitem roku.
Ponudniki, ki jim bo dodeljen status nacionalne mladinske organizacije, bodo v roku 30 dni od izdaje sklepa o izbiri pozvani k
sklenitvi pogodbe.
Razpisno
dokumentacijo
(razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Uradu RS
za mladino vsak delovni dan med 12. in
14. uro oziroma po telefonu na številki
061/446-326 ali 446-903, fax: 445-598.
Ministrstvo za šolstvo in šport

dela ali posamezne gozdne ceste po tem
razpisu ne konkurirajo.
Opcija ponudbe je 20. 4. 1997;
Ponudba mora biti sestavljena skladno z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list
RS, št. 28/93).
7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference na področju nizkega
(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,
– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska
dela,
– vspostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena-sumarno (bruto + TPD),
– ponudbene cene po enoti mere - povprečno za vsa razpisana dela-(bruto + TPD),
– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti-sumarno brez del v stolpcu 1,2,3 - bruto s TPD,
– strojne, delovne in druge kapacitete
ponudnika,
– način plačila,
– fiksnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe na javni razpis naj interesenti pošljejo v petnajstih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na sedež Občine Železniki, Trnje 20 in sicer v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za vzdrževanje gozdnih cest”.
Datum odpiranja ponudb bo posredovan
v okviru razpisne dokumentacije.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja.
Občina Železniki in ZGS - OE Kranj

2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovosti in vrhunski šport, ki ima značaj
rednega športnega treniranja:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– organizirajo strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacijo množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov v Občini Muta. prednost pri
izboru bodo imeli izvajalci, ki opravljajo
športno dejavnost neprofitno.
IV. Vzdrževanja športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela objektov v Občini Muta.
V. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
VI. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov s pripisom “Javni razpis – šport” pošljite na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
Iz prijave mora biti razvidno:
– nosilec programa,
– izvajalec programa,
– kratek opis dosedanjega dela,
– vsebina programa in termin izvedbe,
– vrednost programa,
– viri financiranja in predvideni proračunski delež.
VII. Izbor bo v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bomo
sklenili pogodbe.
Občina Muta

Št. 814
Ob-803
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in
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 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 Železniki v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Kranj, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Železniki v letu 1997
1. Naročnik (investitor): Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: redno - tekoče vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.
3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna cestarska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.
4. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in pojasnila ponudniki dobijo vsak delovni dan na sedežu Občine Železniki, Trnje 20. Dodatna pojasnila ponudniki prejmejo tudi na sedežu ZGS KE Železniki, Trnje 7, tel. 66-181 (inž. Boštjan Škrlep) vsak
delovni dan od 7. do 8. ure, kjer je istočasno
“na vpogled” tudi karta gozdnih prometnic.
5. Vrednost razpisanih del je 6,000.000
SIT.
Investitor si, glede na pridobitev in terminski pritok sredstev, pridržuje pravico
spremeniti količinski in finančni obseg del.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
6. Ponudbeni pogoji
Ponudbene cene (skupne, sumarne-komulativne, po enoti mere) se vpisuje v kopijo “vzdrževanje gozdnih cest Plan-Količinsko”;
Ponudba se nanaša na vsa razpisana dela
v občini, morebitne ponudbe za posamezna

Št. 169
Ob-806
Na podlagi zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina Muta objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
II. V letu 1997 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”, tečaji
plavanja in smučanja ter občinska šolska
tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami.

Št. 1467/97
Ob-810
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja v smislu odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo sredstev za preprečevanje
širjenja in za zatiranje podlubnikov
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava sredstev za
preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov:
a) feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.) –
18.000 kosov,
b) feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus
L.) – 15.000 kosov.
3. Orientacijska vrednost posamezne točke je 9,500.000 SIT.
4. Rok dobave: sukcesivno po naročilu
naročnika, najkasneje do 31. 8. 1997. Prva
dobava: konec marca 1997, oziroma štirinajst dni po podpisu pogodbe. Računa se,
da je dobava opravljena, ko se sredstva dobavljena na območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po razdelilniku, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
5. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov so: rok dobave, cena, kvaliteta in druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.

Št. 13 – 7. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 941

6. Vsi, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – podlubniki” v zapečateni ovojnici, najkasneje do
18. 3. 1997 do 10. ure v tajništvo Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
7. Ponudba mora vsebovati potrdilo o registraciji podjetja, BON1 in BON2, garancijo za resnost ponudbe skupaj z garancijo
za dobro izvedbo dela in ostale pogoje 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Slovenije. Cena za ponujeno blago mora biti oblikovana na plačilo 30 dni po dobavi, izražena v SIT, fco območne enote Zavoda za
gozdove Slovenije. Cena mora biti izražena
bruto in obvezno prikazana struktura cene.
8. Odpiranje ponudb bo 18. 3. 1997 ob
10.15 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.
9. Vzorce bančnih garancij dobijo ponudniki v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni pisno najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.
11. Dodatne informacije dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, pritličje levo od 24. 5. 1996 dalje,
vsak dan od 8. do 10. ure. Kontaktna oseba
je Jošt Jakša, dipl. inž., tel. 061/123-54-32
(int. 108).
Zavod za gozdove Slovenije

5. Merila za izbor najugodnejšega pondunika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedbenih del,
– garancija izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/10-97: Idejne
zasnove – rešitve in projektne dokumentacije za sanacijo toplovodnega omrežja na
objektih MNZ-RS Izobraževalni center v
Tacnu in Kotnikovi 8 – dokumentacija.
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/10-97: Idejne zasnove –
rešitve in projektne dokumentacije za sanacijo toplovodnega omrežja na objektih
MNZ-RS Izobraževalni center v Tacnu in
Kotnikovi 8 – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
26. 3. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 27. 3. 1997 ob 9.
uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne
šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija podjetja, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 11., 12. in 13. 3. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.

Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu, tel. št. 061/172-43-83 ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

Št. 0048-308/10-97
Ob-817
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del za izdelavo idejne
zasnove-rešitve in projektne
dokumentacije za sanacijo toplovodnega
omrežja na objektih MNZ-RS
izobraževalni center v Tacnu in
Kotnikovi 8 v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD/ PGZ/ PZI za obnovo
in preureditev:
a) zunanjega toplovodnega ogrevnega
omrežja,
b) zunajega omrežja sanitarne tople vode,
c) priključnih postaj v objektih za:
– pripravo radiatorske ogrevne vode,
– ogrevanje sanitarne vode,
– prezračevalne naprave.
2. Orientacijska vrednost izdelave idejne rešitve in projektne dokumentacije je:
3,000.000 SIT.
3. Lokacija del:
Ljubljana–Tacen,
Ljubljana–Kotnikova 8.
4. Predviden zaključek izdelave dokumentacije je maj 1997.

Št. 0048-308/5-97
Ob-818
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni delni javni razpis
za oddajo del adaptacije prostorov za
pridržanje na PP Dravograd
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
PP Dravograd – 6,500.000 SIT.
3. Lokacija del: Dravograd.
4. Predviden zaključek del je april 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedbenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:
Prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/5-97 Adaptacija
prostorov za pridržanje PP Dravograd – dokumentacija.
Druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/5-97: Adaptacija prostorov
za pridržanje PP Dravograd – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
26. 3. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 27. 3. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma veljavna registracija podjetja, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja ponudb, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem pri-
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meru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 11., 12. in 13. 3. 1997 od
9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu, tel. št. 061/172-43-83 ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve

– tampotisk – tiskovna geometrija: ravno – ravno,
2.8. Zloženke, škatle in papirnate tarče;
– kartonažerska dodelava.
2.9. Ročna izdelava knjig in ostala knjigoveška dela;
– knjigoveška dodelava.
2.10. Pečati, večbarvni pečati in napisne
table;
– graviranje in izdelava žigov.
3. Orientacijska
vrednost
del:
110,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 -1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 4. 4. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 4. 4. 1997 po telefonu 061/171 20
31 pri Tomo Graonja.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 9. 4. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
PUS 6/97 – Grafični izdelki in storitve”
9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
1997, ob 14. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika 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.

št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

Ob-812
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije 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) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja
javni razpis št. MORS-PUS 6/97
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
grafičnih izdelkov in grafičnih storitev
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
2. Predmet:
2.1. Knjige z vsemi vrstami vezave (navodila, priročniki, zborniki, dnevniki, slovarji), revije – mesečne, koledarji in rokovniki,
– offset tisk – tiskovna geometrija: okroglo – okroglo (tisk na polah).
2.2. Učni in drugi plakati;
– offset tisk – tiskovna geometrija: okroglo – okroglo (tisk na polah).
2.3. Bilteni, skripte, pravilniki in brošure;
– offsetno razmnoževanje – tiskovna
geometrija: okroglo – okroglo (tisk na polah).
2.4. Neskončni obrazci;
– offset tisk – tiskovna geometrija: okroglo – okroglo (tisk iz zvitkov),
“suhi offset”,
“posredni visoki tisk”.
2.5. Posetnice, obrazci, diplome, kuverte
in dopisni papir;
– knjigotisk – tiskovna geometrija: okroglo – okroglo, ravno – okroglo, ravno –
ravno (tisk na polah),
– offset tisk – tiskovna geometrija.: okroglo – okroglo (tisk na polah).
2.6. Papirnate in plastične vrečke;
– fleksotisk – tiskovna geometrija: okroglo – okroglo (tisk iz zvitkov).
2.7. Kovinske priponke, magnetni znaki,
nalepke in drugo promocijsko gradivo;
– propusni tisk – tiskovna geometrija:
okroglo – okroglo, ravno – okroglo, ravno –
ravno,

Ob-813
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije 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,

javni razpis št. MORS-BO 2/97
za izbiro izvajalca za pripravo in
dostavo malic za zaposlene in nočnih
dodatkov in obrokov dežurnih organov
Slovenske vojske
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
2. Predmet
Priprava in dostava malic za zaposlene
na lokacijah Logatec, Brnik, Kočevska Reka in nočnih dodatkov in obrokov dežurnih
organov Slovenske vojske na lokacijah Kočevska Reka, Brnik, Dovjež in GŠSV Ljubljana.
3.Orientacijska vrednost del: 68,500.000
SIT
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998 (12 mesecev)
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije 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 dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko 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
061/171-21-55 pri Marjetki Bartol.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 2. 4. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS BO 2/97 - Priprava in dostava hrane”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
1997, ob 11. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika 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.
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Ob-814
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije 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) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

PUS 9/97 - Čiščenje poslovnih prostorov
MORS”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika 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

Najcenejši ponudnik ni po pravilu najugodnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Kobilje, telefon: 069/79-395.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.
Občina Kobilje

javni razpis št. MORS-PUS 9/97
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev
čiščenja poslovnih prostorov Ministrstva
za obrambo RS po lokacijah
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
2. Predmet: čiščenje poslovnih prostorov
last Ministrstva za obrambo po lokacijah
oziroma pokrajinah:
A) Ljubljanska pokrajina,
B) Gorenjska pokrajina,
C) Notranjsko - Primorska pokrajina,
D) Severno Primorska pokrajina,
E) Dolenjska pokrajina,
F) Zahodno Štajerska pokrajina,
G) Vzhodno Štajerska pokrajina,
H) Kočevsko področje,
I) Lokacija Kardeljeva ploščad 19-26,
J) Zdravstveni center MORS,
Skupne površine 80.000 m.
3. Orientacijska
vrednost
del:
230,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po objavi razpisa do vključno 7. 4. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 7. 4. 1997 po telefonu
061/171-21-56 pri Bojanu Zgonc.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno 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 naslov do 9. 4. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -

Ob-828
Občina Kobilje, Kobilje 35, na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za opravljanje inženiringa in
strokovnega nadzora pri gradbeno
obrtniških delih pri izgradnji ter
adaptaciji prizidka Osnovne šole Kobilje
s telovadnico in otroškim vrtcem
1. Predmet razpisa: opravljanje inženiringa in strokovnega nadzora pri gradbeno
obrtniških delih pri izgradnji ter adaptaciji
prizidka Osnovne šole Kobilje s telovadnico in otroškim vrtcem.
2. Orientacijska vrednost del: ca. 105
mio SIT.
3. Predvideni pričetek del: marec
1997. Predvideno dokončanje del: avgust
1997.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje med 8. in 14. uro v prostorih
Občine Kobilje.
5. Oddaja ponudbe: ponudbo pod oznako “Ponudba – OŠ Kobilje – nadzor – Ne
odpiraj”, dostaviti v zapečateni kuverti na
naslov: Občina Kobilje, Kobilje 35, 9223
Dobrovnik.
Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS do
12. ure tega dne na naslov: Občina Kobilje,
Kobilje 35, 9223 Dobrovnik oziroma osebno na sedež občine.
6. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
kot je rok za oddajo ponudb, ob 13. uri na
sedežu občine. V primeru, da rok pade izven delavnika, je odpiranje ponudb prvi naslednji delovnik.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika,
– 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 ponudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 9/87
Ob-762
Na podlagi 22. člena statuta Merkur zavarovalnice d.d. s sedežem v Ljubljani sklicuje uprava Merkur zavarovalnice d.d.
redno skupščino,
ki bo v sredo, dne 26. marca 1997, s
pričetkom ob 13. uri v prostorih družbe na
Dunajski cesti 58 v Ljubljani.
Dnevni red se glasi:
I. Sklepanje o letnem obračunu 1996 ter
delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letni obračun
1996 ter predlog o delitvi dobička.
II. Razbremenitev članov uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izda članom
uprave in nadzornega sveta razbremenitev v
smislu osme točke drugega odstavka 21. člena statuta družbe.
III. Dopolnilo statuta glede sedeža.
Predlog sklepa: 2. členu statuta z dne
6. marca 1995 se še doda točni poslovni
naslov, ki se sedaj glasi: Dunajska cesta 58.
IV. Udeležba zavarovalcev na dobičku.
V. Poročilo nadzornega sveta.
VI. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja
družbe za poslovno leto 1997 KPMG Slovenija d.o.o. v Ljubljani.
VII. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zastopa na skupščini zastopnik na podlagi pisnega pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
seje skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.
Merkur zavarovalnica, d.d.,
uprava
Št. 020697
Ob-763
V skladu z določili 43. in 54. člena statuta GRAD, d.d. sklicujem
8. redno skupščino
delniške družbe GRAD,
ki bo v petek, 11. 4. 1997 ob 15. uri v
prostorih GRAD, d.d., Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 7. redne seje
skupščine.
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3. Sprejem letnega poročila GRAD, d.d.
za leto 1996.
4. Delitev dobička.
Vabilo je podano skladno s 45. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar v 15 dneh obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar dodatne točke na
dnevni red ali nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to storijo,
kolikor primerno obvestijo ostale delničarje
vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 27. 3.
1997), ali sedež družbe najkasneje 24. 3.
1997, z izrecno željo, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti. (46. člen statuta).
1. točka dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, 2. točka pa na podlagi 3. člena
poslovnika skupščine GRAD, d.d. Točki 3.
in 4. temeljita na določilih 54. člena statuta
GRAD, d.d.
NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad. 1) izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.
ad. 2) vsi sklepi so realizirani.
ad. 3) sprejme se predlagano poročilo s
predlaganimi usmeritvami.
ad. 4) sprejme se predlagana delitev dobička.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 1997. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan v
knjigo delnic na dan skupščine ali novi lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
Gradivo je v skladu z določbami 45. člena statuta delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovnik od vključno 1. 4. 1997
do 11. 4. 1997 od 9. do 13. ure. Na seji je
prisoten notar.
NS GRAD, d.d.
predsednik
Ob-785
Smelt International d.d. Ljubljana, Dunajska c. 160 sklicuje
14. zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 7. aprila 1997 ob
12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 160.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine ter imenuje zapisnikar.
2. Obravnava računovodskih izkazov za
poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo uprave ob izkazu kritja izgube.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
Deloitte & Touche, Dunajska 22, Ljubljana.
Smelt, d.d. Ljubljana
glavni direktor
Ob-786
Na podlagi 7.1. člena statuta delniške
družbe MDS Metalka d.d., Ljubljana, Parmova 14, sklicuje uprava družbe
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2. sejo skupščine
družbe MDS Metalka d.d.,
ki bo dne 24. 4. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Parmova 14.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine, njegov namestnik in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave
družbe.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila
uprave za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo uprave.
5. Odločanje o načinu pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme način pokrivanja izgube v predloženem besedilu.
6. Obravnava poslovne politike za leto
1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave poslovne politike za leto 1997.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu uprave.
8. Obvestilo skupščini o članu nadzornega sveta, ki ga imenuje Svet delavcev.
9. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta po predlogu uprave in
nadzornega sveta v predloženem besedilu
ter potrdi čistopis statuta z vnešenimi spremembami.
10. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade skladno s predlogom.
11. Informacije delničarjem.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se na skupščini izkažejo z delnicami oziroma potrdili o vpisu in vplačilu delnic ter
svojo udeležbo pismeno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje
skupščine oziroma njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila. Pooblastilo mora biti pisno ter ostane družbi.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo pri Tanji
Rožnik v tajništvu družbe najmanj 60 min.
pred objavljenim pričetkom seje skupščine,
da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo
glasovalni listek.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri Tanji Rožnik v tajništvu družbe vsak dan od
10. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi ter skladni z zakonom vložijo v roku znotraj 7 dni od
objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvu družbe na njenem sedežu.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
14. uri v istih prostorih. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
MDS Metalka d.d.
direktor
Ob-787
Na podlagi določil 10. člena statuta delniške družbe Hygia Novo mesto, d.d. sklicujem
2. sejo skupščine,
ki bo na sedežu Kandijska 1, Novo mesto dne 10. aprila 1997 ob 14. uri.
Za sejo predlagam naslednji dnevni
red:
1. Izvolitev organov skupšine in notarja.
Predlog sklepa:
– imenuje se predlagani preštevalec glasov,
– imenuje se predlagani notar.
2. Poročilo o izvršenih sklepih 1. seje
skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvršenih sklepih.
3. Poročilo o poslovanju od ustanovitve
dalje
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju od ustanovitve dalje.
4. Potrditev zaključnih računov za leto
1995 in leto 1996.
Predlog sklepa: sprejmeta in potrdila se
zaključna računa za leto 1995 in 1996.
5. Sklep o delitvi dobička
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o delitvi dobička.
6. Spremembe statuta delniške družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe.
7. Ponudbe in predlogi delničarjev.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je pri posameznih članih nadzornega
sveta in na sedežu družbe, Kandijska 1, Novo mesto.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
14.15 v istem prostoru z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hygia, d.d. Novo mesto
predsednik skupščine
Št. 12
Ob-820
Na podlagi 7.02. točke statuta delniške
družbe Petrol, Slovenska naftna družba d.d.,
začasna uprava družbe Petrol d.d. vabi delničarje na
1. sejo skupščine
delniške družbe Petrol d.d.,
ki bo v petek, 4. aprila 1997, ob 10. uri v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
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Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic, sprejem mnenja pooblaščenega revizorja o lastninskem preoblikovanju podjetja
ter sprejem sklepa o odpisu terjatev, oblikovanih na podlagi revizijskega poročila in
odločbe APPNI o lastninskem preoblikovanju podjetja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poročilom začasne uprave o lastninski preobrazbi podjetja, sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja o lastninskem
preoblikovanju družbe in sprejme sklep o
odpisu terjatev.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog o imenovanju revizorja.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe.
7. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme sklep o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
8. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993, 1994 in 1995 ter sprejem
sklepa o delitvi dobička za navedeno obdobje.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave
in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovnimi rezultati za
obdobje od 1993 do 1995 ter sprejme sklep o
delitvi dobička v predloženem besedilu.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvoli člane nadzornega sveta.
10. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določijo nagrade skladno s predlogom.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem sklicane skupščine v informacijski pisarni na sedežu družbe osebno ali preko pooblaščenca shranili potrdila o delnicah in s tem prijavili svojo udeležbo na
skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta je
delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od 4. marca do

3. aprila 1997, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi družbe v
sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Petrol d.d., Ljubljana
predsednik začasne uprave

omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne ob 12. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
PID Dadas 1 d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Št. 4/97
Ob-823
Na podlagi tretjega odstavka desete točke statuta delniške družbe PID Dadas 1 d.d.,
nadzorni svet družbe PID Dadas 1 d.d., vabi
delničarje na
2. sejo skupščine
družbe PID Dadas 1 d.d.,
ki bo v petek 4. aprila 1997 ob 11. uri na
sedežu družbe, Partizanska 13a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju Pooblaščene investicijske družbe
PID Dadas 1 d.d. Maribor, v redno delniško
družbo.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o preoblikovanju Pooblaščene investicijske družbe
PID Dadas 1 d.d. Maribor, v redno delniško
družbo.
5. Obravnavanje in sprejem sklepa o razvezi pogodbe o upravljanju s Pooblaščeno
družbo za upravljanje Divida, upravljanje
investicijskih skladov d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razvezi pogodbe o upravljanju s Pooblaščeno
družbo za upravljanje Divida, upravljanje
investicijskih skladov d.d., Ljubljana.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statua.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Partizanska 13/a, Maribor.
Vabljene prosimo, da svojo nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica, ter s tem začasni upravi

Razne objave
Ob-789
Electa inženiring, d.o.o., Mestni trg 8,
Ljubljana, po pooblastilu Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana, objavlja
preklic
javne dražbe za prodajo nepremičnin
in sicer: skladišča in pripadajočega zemljišča v Šiški, Vodnikova 113, Občina Šiška
– vl. št. 680,
– parc. št. 488, k.o. Zgornja Šiška.
Javna dražba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 6, z dne 7. II. 1997.
Electa inženiring, d.o.o.
Št. 12/97
Ob-796
Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95, 54/95 in
61/96), Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije d.d., Ljubljana objavlja
javni razpis
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za
dodeljevanje kreditov za zmanjšanje
onesnaževanja zraka
1. Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana (ERSRS) za
zmanjšanje onesnaževanja zraka.
Krediti so namenjeni za sofinanciranje
zamenjave sistemov za ogrevanje oziroma
pripravo sanitarne tople vode, kar bo fizičnim in pravnim osebam omogočilo prehod z
uporabe okolju škodljivih goriv (premog,
drva, druga trdna goriva ali težko kurilno
olje) na ekološko sprejemljive vire energije
(daljinsko ogrevanje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje)
in/ali namestitev ogrevalnih sistemov, ki izkoriščajo obnovljive vire energije in zmanjšujejo emisije v ozračje (toplotne črpalke,
solarni sistemi, itd.) v obstoječih objektih in
nadomestnih gradnjah na območju Republike Slovenije.
Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati vsa dela in nakupe opreme, potrebne
za nadomestitev starih ogrevalnih sistemov
z novimi in/ali namestitev novih sistemov
za izkoriščanje obnovljivih virov energije
iz prejšnjega odstavka, vključno z morebitnim priklopom na omrežje, izvedbo celot-
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nega ogrevalnega sistema v zgradbi in ureditvijo odvoda dimnih plinov.
2. Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 1,2 milijarde SIT.
3. Pogoji kreditiranja
a) usposobljenost kandidata.
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičeni:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov;
– najemniki ali upravljalci objektov ali
njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika;
– ožji družinski člani (zakonec, oseba s
katero upravičenec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičencev iz predhodnih alinei s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 80% predračunske vrednosti
investicije.
Kredit lahko pridobijo:
– občani, ki imajo zadostne redne mesečne dohodke in kredit zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav, ki jo je ERSRS izbral
na razpisu;
– samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe pridobijo ustrezno zavarovanje:
– bančno garancijo;
– če je kreditojemalec pravna oseba, razvrščena v bonitetni razred A ali B, tržno
zanimivo, bremen prosto hipoteko s tržno
vrednostjo v vsaj trikratni vrednosti kredita;
– drugo za ERSRS sprejemljivo zavarovanje.
b) finančni pogoji kreditiranja.
S krediti ERSRS je mogoče financirati
do 80% predračunske vrednosti investicij
iz prve točke. Najvišji posamični kredit
znaša za občane 1,1 mio SIT, za samostojne podjetnike 6 mio SIT (velja samo za
poslovne prostore), za pravne osebe pa
55 mio SIT.
Krediti občanom in samostojnim podjetnikom bodo dodeljeni za dobo do 6 let, krediti pravnim osebam pa za dobo do 10 let.
Občani bodo kredit vračali v mesečnih
anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje
od 9.000 SIT in ne višje od 25% povprečnih
rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih.
Pri obračunu anuitet se bo uporabljal konformni način izračuna, s praviloma polletnim spreminjanjem anuitet.
Samostojni podjetniki bodo kredit vračali v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti
nižji od 120.000 SIT.
Pravne osebe bodo kredit vračale v četrtletnih obrokih, ki ne smejo biti nižji od
300.000 SIT.
Krediti bodo obračunavani v tolarski
protivrednosti DEM (ob dodelitvi kredita
nakupni, ob odplačevanju prodajni tečaj Nove Kreditne banke Maribor, d.d., – NKBM
– za podjetja), z obrestno mero, ki bo določena kot obrestna mera Mednarodne banke
za obnovo in razvoj (IBRD), povečana za
dve odstotni točki. Obrestna mera se bo
spreminjala dvakrat letno, pod enakimi pogoji, kot bo IBRD spreminjala obrestno mero kredita za Slovenski ekološki projekt,
dodeljenega ERSRS.

Za prvo polletje leta 1997 velja obrestna
mera 5,5% letno.
c) ostale določbe.
Kreditojemalec se bo ob podpisu pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena
skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi
predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva dodelitve kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Ta klavzula ne izključuje možnosti, da ERSRS proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva.
4. Vsebina vloge
Kandidati oddajo vloge na obrazcih, ki
jih dobijo v pooblaščenih poslovalnicah
bank. V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljena dokazila, ki jih mora
kandidat kot sestavni del vloge predložiti za
posamezen tip investicije. Vloga mora vsebovati:
a) prijavo s podatki o kreditojemalcu in
objektu;
b) dokazilo o lastniškem statusu objekta;
c) dovoljenje pristojnega upravnega organa za nameravano investicijo;
d) predračun izbranega izvajalca del
(3 neodvisne predračune za kredite nad 1,1
mio SIT), izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije, s popisom del in materiala ter navedbo odgovorne osebe za izvedbo del;
e) izjavo izvajalca (sestavni del razpisne
dokumentacije):
– da bo opravil poseg skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi;
– da bodo vsa dela končana najkasneje v
treh (fizične osebe) oziroma šestih mesecih
(pravne osebe in samostojni podjetniki);
– da bo ob zaključku del pridobil strokovno mnenje o ustreznosti izvedenih del
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji);
Obvezni sestavni del izjave je tudi rekapitulacija predračuna (na hrbtni strani obrazca “Izjava izvajalca”);
f) kopijo sklepa o registraciji izvajalca
(družbe) oziroma priglasitvenega lista pri
Upravi za javne prihodke (samostojni podjetniki), iz katere je razvidno, da izvajalec
izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne
dejavnosti;
g) dokazila o zavarovanju kredita:
Občani:
1. zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav.
Samostojni podjetniki in pravne osebe:
1. štiri bianco podpisane akceptne naloge s pooblastilom za izpolnitev (pravne osebe) in štiri bianco podpisane menice z
ustrezno menično izjavo ter
2. eno od naslednjih dokazil:
– v primeru zavarovanja z bančno garancijo pismo o nameri izdaje bančne garancije, ali
– v primeru hipotečnega zavarovanja
oceno vrednosti objekta s strani cenilca s
certifikatom za cenilca nepremičnin Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
ter predložitev pogodbe o zastavi nepremičnine ter sporazuma strank, ali

– v primeru drugega zavarovanja dokazilo o drugem sprejemljivem zavarovanju,
predhodno potrjenem s strani ERSRS.
h) dokazila o dohodkih kandidata (sestavni del razpisne dokumentacije - občani);
i) razvrstitev v bonitetni razred, ki jo po
računovodskih standardih opravi NKBM
(pravne osebe in samostojni podjetniki);
j) potrdilo banke o mesečnem prometu
na žiro računu in tekočih računih za zadnjih
dvanajst mesecev ter o mesečnih obveznostih iz naslova najetih kreditov (samostojni
podjetniki).
5. Informiranje kandidatov
Razpisna dokumentacija in obrazci za
prijavo so kandidatom na voljo v pooblaščenih poslovalnicah bank, navedenih v seznamu, ki ga ERSRS ob izidu javnega razpisa
in vsaki spremembi objavi v dnevnem časopisju. Informacije o pooblaščenih poslovalnicah bank je mogoče dobiti tudi pri NKBM
(tel. 062/229-2830).
Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani pri pooblaščenih delavcih teh
bank.
6. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave dalje. Razpis velja do porabe
razpisanih sredstev, vendar najkasneje do
28. 2. 1998.
Kandidat osebno vloži vlogo z vsemi dokazili na okencih pooblaščenih poslovalnic
bank.
7. Postopek sprejemanja vlog
Kandidat skladno z navodili, ki jih prejme v pooblaščeni poslovalnici banke, predloži prijavo in vsa dokazila, zahtevana v
4. točki tega razpisa. Če kandidat ne predloži vseh zahtevanih dokazil, banka vlogo zadrži in informira kandidata o potrebnih dopolnitvah. Če kandidat ne dopolni vloge v
30 dneh, banka vlogo zavrne po postopku,
ki je opisan v 8. točki.
Stroške obdelave in spremljanja vlog
NKBM zaračuna kandidatu po ceniku,
usklajenem z ERSRS.
8. Dodelitev in vračanje kreditov
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo
vseh razpisnih pogojev, NKBM zavrne in o
tem pisno obvesti kandidata in ERSRS.
Kreditne pogodbe kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, bodo podpisane s strani ERSRS oziroma njegovega pooblaščenca v desetih delovnih dneh po predložitvi vseh zahtevanih dokazil. Kreditojemalec mora skleniti kreditno pogodbo v roku
deset dni po dnevu, ko mu je NKBM poslala
priporočeno pošiljko z obvestilom o dodelitvi kredita, sicer se smatra, da je odstopil od
vloge.
Pogoj za črpanje sredstev po pogodbi je
za pravne osebe predložitev dokazil o zavarovanju kredita – bančna garancija ali zapisnik z naroka za vknjižbo hipoteke s klavzulo o odpovedi pravice do pritožbe, s potrdilom, da so plačani vsi stroški vknjižbe ali
dokazilo o drugem, za ERSRS sprejemljivem zavarovanju.
V petih delovnih dneh po prejemu veljavne pogodbe NKBM nakaže na žiro račun izbranega izvajalca del sredstva v višini
60% odobrenega zneska. Po izplačilu začne
NKBM za izplačani del kredita obračunavati pogodbene obresti.

Št. 13 – 7. III. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 947

Preostalih 40% odobrenega zneska
NKBM nakaže na žiro račun izvajalca v
šestih delovnih dneh po predložitvi dokazila o zaključku del, ki je za vsak tip investicije opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Pred izplačilom preostalih 40% odobrenega
zneska lahko kreditojemalec pisno zaprosi
za znižanje že odobrenega kredita.
Če kreditojemalec najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka treh oziroma
šestih mesecev ne dostavi dokazila iz prejšnjega odstavka, ga NKBM pisno obvesti o
prekoračitvi roka. V primeru upravičenih
razlogov lahko kreditojemalec pred potekom tri- oziroma šestmesečnega roka pisno
zaprosi za podaljšanje roka za predložitev
dokazila o zaključku del. Če se ne odzove
na obvestilo NKBM, pravica do preostalih
40% odobrenega zneska kredita zapade,
hkrati pa zaradi nenamenske porabe sredstev ERSRS lahko sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
za čas od črpanja sredstev in s stroški izterjave.
Po črpanju celotnega odobrenega zneska
ali po črpanju 60% odobrenega zneska in
zapadlosti pravice do preostanka kredita po
določilih predhodnega odstavka, banka prenese kredit v odplačilo prvega v naslednjem
mesecu in prične z zaračunavanjem anuitet
oziroma obrokov kreditojemalcu. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti
kreditojemalca.
9. Postopek za pritožbo
Kolikor se kandidat ne strinja s postopki
dodeljevanja kredita in nesporazuma ne uspe razrešiti s pooblaščenim delavcem v
pooblaščeni bančni poslovalnici, lahko v desetih dneh po zavrnitvi vloge vloži pisno
pritožbo na Upravni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3, v kuverti z napisom – Projekt APAP – pritožba. UO ERSRS
mora v roku 15 dni po izteku roka iz predhodnega stavka odločiti o pritožbi. Če UO
ERSRS pri reševanju pritožbe ne ugotovi
nepravilnosti, zadevo preda drugostopenjskemu organu, pri čemer se smiselno uporabijo predpisi, veljavni za izvedbo javnih naročil.

Mariborsko območje:
Maribor: NKBM, Odsek kreditiranja občanov,
Tyrševa
2,
Serdt,
telefon
062/229-2830
Lenart: NKBM, Ob partizanski cesti,
Krautič, telefon 062/724-208
Ormož: NKBM, Ptujska 2, Križe, telefon 062/701-091
Ptuj: NKBM, Odsek kreditiranja občanov, Miklošičeva 5, Gobec, telefon
062/772-631
Slovenska Bistrica: Titova 55, Šega Kukolja, telefon 062/811-021

Dolenjsko območje:
Brežice: Dolenjska banka, Cesta prvih
borcev 42, Kranjc, 0608/61-442
Brežice: NKBM, Maistrova 2, Novosel,
0608/62-522
Črnomelj: Dolenjska banka, Trg svobode 2, Vardjan, telefon 068/51-113
Krško: Dolenjska banka, Kolodvorska 1,
Balas, telefon 0608/22-762
Krško: NKBM, Cesta krških žrtev 135 b,
Horvat, telefon 0608/22-877
Metlika: Dolenjska banka, Trg svobode
7, Vrviščar, telefon 068/58-132
Novo mesto: Dolenjska banka, Trdinova
2, Brulc, telefon 068/391-121
Trebnje: Dolenjska banka, Gubčeva 8,
Florjančič, telefon 068/44-279

Seznam bančnih poslovalnic, ki sprejemajo vloge za kredit
Ljubljansko območje:
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 82,
Knuplež, telefon 061/712-192
Domžale: LB Domžale, Ljubljanska 62,
Jordan in Kremzer, telefon 061/715-422
Jarše: LB Domžale, Zgornje Jarše 20,
Capuder, telefon 061/711-574
Ljubljana: Dolenjska banka, Tavčarjeva
7, Zahirovič, telefon 061/133-31-35
Ljubljana: NKBM, Slovenska 56, Milavec, telefon 061/131-40-30
Ljubljana: Gorenjska banka, Dalmatinova cesta 4, Kastelic, telefon 061/312-250
Mengeš: LB Domžale, Slovenska 61,
Blažič, telefon 061/737-016
Moravče: LB Domžale, Vegova 1, Avbelj, telefon 061/731-017
Trzin: LB Domžale, Mlakarjeva 1a, Rihter, telefon 061/712-182
Vir pri Domžalah: LB Domžale, Šaranovičeva 26, Hrovat, telefon 061/721-053

Pomursko območje:
Gornja Radgona, LB Pomurska banka,
Partizanska 9 a, Rogač, telefon 069/61-050
Lendava: LB Pomurska banka, Mlinska
cesta 2, Hebar, telefon 069/78-121
Ljutomer: LB Pomurska banka, Ormoška cesta 8, Dunaj, telefon 069/84-404
Murska Sobota: LB Pomurska banka, Trg
zmage 7, Gomboc, telefon 069/32-710
Celjsko območje:
Celje: Banka Celje, Vrunčeva 1, Leben,
telefon 063/431-502
Laško: Banka Celje, Valvasorjev trg 5,
Šolaja, telefon 063/731-440
Mozirje: LB Splošna banka Velenje, Na
trgu 9, Žunter, telefon 063/831-392
Rogaška Slatina: Banka Celje, Kidričeva 5, Leskovar, telefon 063/813-841
Šentjur pri Celju: Banka Celje, Mestni
trg 8, Turk, telefon 063/743-154
Velenje: LB Splošna banka Velenje, Šaleška 18, Koren, telefon 063/854-251
Žalec: Banka Celje, Savinjska 20, Grobelnik, telefon 063/715-227
Zasavsko območje:
Trbovlje: LB Zasavje, Trg revolucije
25c, Černe, telefon 0601/26-233
Koroško območje:
Črna na Koroškem: LB Koroška banka,
Center 100, Klavž, telefon 0602/38-139
Dravograd: LB Koroška banka, Trg 4.
julija 44, Rupar, telefon 0602/83-071
Mežica: LB Koroška banka, Trg svobode 16, Miklavžina, telefon 0602/35-178
Muta: LB Koroška banka, Cesta 4. julija
11 a, Klakočar, telefon 0602/61-160
Prevalje: LB Koroška banka, Trg 1a, Slanič, telefon 0602/31-269
Radlje ob Dravi: LB Koroška banka, Mariborska 7, Gerold, telefon 0602/71-169
Ravne na Koroškem: LB Koroška banka, Prežihova 3, Skarlovnik, telefon
0602/22-363
Slovenj Gradec: LB Koroška banka,
Glavni trg 30, Rozman, telefon 0602/49-111
Gorenjsko območje:
Jesenice: Gorenjska banka, Cesta M. Tita 8, Radanič, telefon 064/82-681
Kranj: Gorenjska banka, Bleiweisova 1,
Tičar, telefon 064/28-40
Radovljica: Gorenjska banka, Gorenjska
16, Staroverski, telefon 064/715-646
Škofja Loka: Gorenjska banka, Kapucinski trg 7, Tušek, telefon 064/624-080
Tržič: Gorenjska banka, Trg svobode 1,
Dolinar-Bohinc, telefon 064/53-661

Primorsko območje:
Ajdovščina: NKBM, Goriška 25, Curk,
telefon 065/61-633
Idrija: NKBM, Lapajnetova 41, Bončina, telefon 065/73-443
Ilirska Bistrica: Splošna banka Koper,
Bazoviška 18, Baša Možina, telefon
067/41-981
Izola: Splošna banka Koper, Drevored 1.
maja 5, Vodopija, telefon 066/67-016
Koper: NKBM; Ferrarska ulica 12, Dobnikar Bubnič, telefon 066/38-291
Nova Gorica: NKBM, Kidričeva 11, Fučko, telefon 065/27-345, Bastjančič, telefon
065/127-346
Piran: Splošna banka Koper, Tartinijev
trg 12, Mikuletič, telefon 066/746-961
Postojna: Splošna banka Koper, Tržaška
2, Batista, telefon 067/25-751
Sežana: Splošna banka Koper, Partizanska 50, Guštin, telefon 067/32-051
Tolmin: NKBM, Trg M. Tita 14, Vouk,
telefon 065/81-141.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Št. 7/97
Ob-801
Veletrgovina VEMA export-import d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
55. redne seje upravnega odbora z dne 27. 2.
1997 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
poslovnega prostora v Zagrebu, Radičeva 10 (predstavništvo na trgu Bana Jelačiča), v izmeri 139,22 m2. Pričakovana cena
je 3.500 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične in
pravne osebe in sicer priporočeno v zaprti
kuverti z označbo “Nepremičnine”. Priložiti
je potrebno tudi potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% navedene pričakovane cene za
nepremičnino. Varščino je potrebno poravnati na žiro račun podjetja Vetrans d.o.o.,
Maribor, Tržaška c. 65, št. 51800-601-57481,
odprt pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnica Maribor,
ali na kakšen drug nevtralni žiro račun po
predhodnem dogovoru s prodajalcem nepremičnin. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do zaključka zbiranja ponudb s pripisom “varščina”. Varščina je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
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Javno zbiranje ponudb velja do 26. 3.
1997.
Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import d.d., Maribor, Tržaška c. 65, dne 28. 3. 1997 ob 12.
uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.
Varščina in kupnina sta plačljivi v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Prodajalec se ne
obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec bo
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval ponujeno ceno, način plačila ter druge elemente ponudbe.
Poslovni prostor v Zagrebu, Radičeva 10,
v izmeri 139,22 m2, ni zemljiškoknjižno urejen, vendar bo prodajalec kupcu izročil dokumentacijo (kupoprodajno pogodbo) za kasnejšo izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa na
podlagi zakonov oziroma pravnih predpisov Republike Hrvatske.
Prodajna pogodba bo postala veljavna
potem, ko bo na predlog prodajalca Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrazno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
Nepremičnino prodajamo po načelu “videno – kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku
8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru bo pogodba
razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
Prevzem nepremičnine bo mogoč takoj po
plačilu celotne kupnine. Vplačana varščina
se šteje v kupnino.
Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb.
Interesenti lahko dobijo dodatna pojasnila, pregledajo dokumentacijo in si ogledajo poslovni prostor po predhodnem dogovoru s Slaničem po tel. 062/305-211.
Veletrgovina Vema,
export-import d.d., Maribor

Zunanja ureditev poslovnih zgradb obsega:
– asfaltne površine 1515 m2,
– kanalizacijsko omrežje,
– zunanjo kabelsko razsvetljavo,
– zelenice 600 m2.
Ocenjena prometna vrednost poslovnih
zgradb z zunanjo ureditvijo je 248,477.700
SIT.
2. Poslovne zgradbe, stavbno zemljišče
z zunanjo ureditvijo v Strmi ul. 8, Maribor.
Zemljiško knjižni podatki:
številka vložka 1375,
k.o. Koroška vrata,
parcelne številke 1978, 1979 in 1983/1.
Poslovne zgradbe imajo 3.872 m2 neto
površine, od tega predstavljajo:
– poslovni prostori 1584 m2,
– delavnice 816 m2,
– nadstrešnice 352 m2,
– garaže – skladišča 1.120 m2.
Zunanja ureditev poslovnih zgradb obsega:
– asfaltne površine 1.461 m2
– kanalizacijsko omrežje,
– zunanjo kabelsko razsvetljavo.
Ocenjena prometna vrednost zgradb s
stavbnim zemljiščem in zunanjo ureditvijo
je 307,979.395 SIT.
3. Samski dom – objekt “B”, 16 sob, Železnikova 10, Maribor.
Zemljiško knjižni podatki:
številka vložka E 1791,
k.o. Pobrežje,
parcelna številka 1256/2.
Koristna neto površina skupaj: 240 m2.
Ocenjena
prometna
vrednost
je
25,176.211 SIT.
4. Pisarniško poslovni prostori v stanovanjski zgradbi, Koroška 118, Maribor.
Zemljiško knjižni podatki:
številka vložka 1610,
k.o. Koroška vrata,
parcelna številka 1820.
Pisarniško poslovni prostori imajo 212 m2
neto koristne površine.
Ocenjena prometna vrednost pisarniško
poslovnih prostorov je 27,255.897 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra Republike Slovenije, oziroma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti ponujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo nameravajo opravljati.
Vse stroške prodaje nepremičnin in prenosa pravic na kupca, davke, takse in drugo
plača kupec.
Pravočasno prispele ponudbe bo ocenila
komisija.
Prednosti pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in ugodnejše plačilne
pogoje.
Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu “videno - kupljeno”.
Najugodnejši ponudnik, oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri in plačati
kupnino v pogodbeno določenih rokih.
Komisija bo o izbiri najugodnejšega ponudnika odločila v roku 10 dni po poteku
roka za oddajo ponudb.
Rok za oddajo ponudb: ponudbo, izdelano v skladu z razpisom morajo ponudniki

oddati v tajništvu KP Nigrad v Strami ul. 8,
Maribor, najpozneje v roku 10 dni po objavi
razpisa.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo na sedež podjetja prispeti najkasneje do izteka
roka za oddajo ponudb.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin.”
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko posamezni ponudniki dobijo vsak
delovni dan med 8. in 9. uro pri Zlatiborju
Krajnčiču, inž. (tel. 062/23-696) ali Slavku
Bunderlu, dipl. inž. (tel. 062/225-351) na
sedežu podjetja v Strmi ul. 8 v Mariboru.
Komunalno podjetje Nigrad
Maribor

Št. 135
Ob-804
Komunalno podjetje Nigrad Maribor,
Strma ul. 8 razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje:
1. Poslovne zgradbe, stavbno zemljišče
z zunanjo ureditvijo, na Tržaški cesti 13 v
Mariboru.
Zemljiško knjižni podatki:
številka vložka 58,
k.o. Ob železnici,
parcelna številka 829/2, 829/3 in 829/4.
Poslovne zgradbe imajo 2109 m2 neto
površine, od tega predstavljajo:
– poslovno proizvodni prostori 1576 m2,
– garaže 314 m2,
– nadstrešnica 219 m2.

Ob-770
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska ulica 1, Maribor, razpisuje
prodajo
stroja za avtomatsko pakiranje
sladkorja in drugih drobnozrnatih
materialov z zbiranjem ponudb
1. Predmet ponudbe je stroj za avtomatsko pakiranje sladkorja in drugih drobnozrnatih materialov.
Sestavni del stroja je polnilna linija. Proizvajalec je Gopack, d.o.o., Nova Gorica.
2. Izhodiščna cena za navedeni stroj je
30.000 DEM v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve pogodbe.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
4. Ponudba mora vsebovati ponujeno ceno v DEM, potrdilo o vplačani varščini v
višini 10% od izhodiščne cene.
5. Varščino bomo uspelemu ponudniku
všteli v kupnino, ostalim pa bo vrnjena v
roku 8 dni od roka za prijavo.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni od obvestila o uspeli ponudbi.
6. Ponudbe se oddajo neposredno na sedežu ponudnika, to je Prvomajska ul. 1,
2105 Maribor, v roku 15 dni od objave,
osebno ali priporočeno.
7. Prispele ponudbe bo pregledala tričlanska komisija in izbrala najugodnejšega
ponudnika.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Št. 351-01-12/97-3/2

Ob-771

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v
komisijah za tehnične preglede
Javno pozivamo gospodarske družbe, zavode in samostojne podjetnike, s sedežem v
Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za uvrstitev svojih strokovnjakov na seznam oseb,
ki bodo sodelovale v komisijah za tehnične
preglede na objektih in napravah na območju Upravne enote Dravograd, za katere je
dovoljenje za gradnjo izdala Upravna enota
Dravograd. Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni
na navedeni seznam, bodo v komisijah za
tehnične preglede opravljali naloge, ki jih
za navedeno komisijo določa zakon o graditvi objektov (ZGO, Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96).
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Gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrstitev na seznam le za konkretne osebe zaposlene pri njih. Fizične osebe, ki bodo prijavljene na ta poziv, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– da imajo v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov diplomirani inženir,
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v RS
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
visokošolske organizacije. Slednje ne velja
za diplome in javne listine iz 100.f člena
ZGO,
– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj na svojem delovnem področju.
Vloge morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter reference – seznam objektov in naprav, kjer so
osebe, ki se pojavljajo, sodelovale pri graditvi kot odgovorni projektanti, odgovorni
vodje del oziroma nadzorniki. Vlogi mora
biti predložen tudi cenik storitev in plačilni
pogoji za posamezni strokovni ogled.
Vloge morajo interesenti posredovati na
Upravno enoto Dravograd, Meža 10, 2370
Dravograd v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Upravna enota Dravograd

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, o.sub.o. TOZD Univerzitetna ginekološka klinika Ljubljana, Šlajmerjeva 3, Oddelek za klinično patologijo Ljubljana, Šlajmerjeva 2.

Burnik Marjan, Steletova 19, Kamnik,
potni list št. AA 29787. s-13245

Ob-809
Likvidacijski upravitelj družbe Liko Stoli, d.o.o., Vrhnika, Verd 107 – v likvidaciji,
objavlja v skladu s 381. členom zakona o
gospodarskih družbah
poziv vsem upnikom,
da v roku 30 dni od objave tega poziva
prijavijo likvidacijskemu upravitelju svoje
terjatve do družbe Liko Stoli, d.o.o., ker je
začet likvidacijski postopek na podlagi sklepa z dne 2. 8. 1996.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o
obstoju terjatev, na naslov Silvo Žnidaršič,
Liko Vrhnika, d.d., Verd 100 a, 1360 Vrhnika.
Likvidacijski upravitelj
Silvo Žnidaršič
Ob-784
Slovenske železnice, d.d., Sekcija za promet Maribor, preklicuje izkaznico o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju na ime
Nemeš Srečko, EMŠO 1402959500228, Kolodvorska 32, Rače.
Zavarovanje je sklenjeno pri Slovenskih
železnicah, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11,
številka police LJ 2504442045.
Št. 48/2-97
Ob-797
Krajevna skupnost Loka pri Žusmu preklicuje žig okrogle oblike z napisom zgoraj
v krogu KRAJEVNA SKUPNOST, v sredini vodoravno napis LOKA PRI ŽUSMU.
Ob-798
Klinični center Ginekološka klinika,
Služba za citološko in patomorfološko diagnostiko, Ljubljana, Šlajmerjeva 3, preklicuje štampiljko z vsebino:

Ob-827
Delo, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, pravno kadrovska služba, preklicuje štampiljke
okrogle oblike premera 3 cm z vsebino Delo časopisno založniško podjetje, d.d., Ljubljana, št. 1.
Dimitrov Georgi-avtoprevozništvo, Kidričevo naselje 7, Postojna, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 41-213/94.
g-13364
Glas. šola NG Mladovan, Cankarjeva 8,
Nova Gorica, preklicuje potrdilo o uspešno
končanem izpopolnjevanju strok. izobrazbe, izdala Univerza v Ljubljani na ime Lenardič Tomaž leta 1996. g-13115
Huš Darinka, Latkova vas 183, Prebold,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino HUŠ DARINKA s. p. Slikopleskarstvo Latkova vas 183 Prebold, tel. fax.
063/702-010. p-13007
Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A0187410, tip AUDI A6 (C4), moč
92KW
1781
CCM,
št.
šasije
AUZZZ4AZTNO54041. s-13350
Ratej Nataša s. p., Vojkova 50, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0390074, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-13015
Rot Samo, župančičeva 20, Bled, preklicuje priglasitveni list, št. 44-1683/95, izdala
RUJP, izp. Radovljica. s-13039

Butja Milena, Obala 97, Portorož, potni
list št. AA 504254. g-13107
Cerovski Ivan, Virlog 11, Škofja Loka,
potni list št. AA 881589, izdala UE Škofja
Loka. s-13051
Cerovski Majda, Virlog 11, Škofja Loka, potni list št. AA 881591, izdala UE Škofja Loka. s-13050
Curk Gregor, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 819712. s-13102
Čuruvija Žiga, Predstruge 53, Videm Dobrepolje, potni list št. AA 761229, izdala
UE Ljubljana. s-13217
Dukič Božo, Likozarjeva 3, Kranj, potni
list št. AA 405727, izdala UE Kranj.
g-13108
Ekart Milka, Razvanje, Pri šoli 3, Maribor, potni list št. BA 112848. p-13074
Fakuč Silvester, Biljana 42c, Dobrovo,
potni list št. AI 74668. p-13025
Fink Ivan, Trg 38, Prevalje, potni list št.
AA 840280. p-13092
Frelih Andrejka, Podbrdo 75, Podbrdo,
potni list št. BA 118821. p-13076
Gaber Drago, Ulica frankolovskih žrtev
34, Celje, potni list št. AA 565867. p-13094
Gomboc Avgust, Fikšinci 48, Rogašovci, potni list št. AA 33689. p-13041
Gradišek Metoda, Valvazorjev trg 9, Litija, potni list št. AA 952049, izdala UE
Litija. s-13162
Hatić Asima, Runkova ulica 30, Ljubljana, potni list št. AA 713241. s-13318
Ismaili Jusuf, Dobrovnik 247, Dobrovnik, potni list št. BA 535439. p-13042
Jagodič Brigita, Ceste 24a, Rogaška Slatina, potni list št. AA 393886. p-13036

Izgubljene listine
preklicujejo

Janžek Marijan, Spodnja cesta 10, Rogaška Slatina, potni list št. BA 426210.
s-13070
Kalinič Marjan, Jakčeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 600291. s-13355
Kapun Ivan, Ruška 99, Maribor, potni
list št. AA 64721. p-13017

Potne listine

Kerhe Martin, Irgoličeva ul. 3, Spodnje
Hoče, potni list št. AA 776501. p-13073

Ahlin Bojan, Vrh nad Želimljami 22,
Škofljica, potni list št. AA 332851.
s-13211

Klenovšek Alojz, Rozmanova 15, Koper,
maloobmejno
prepustnico,
št.
6630-17222. g-13291

Andrijanič Andrej Drago, Trška gora
279a, Novo mesto, potni list št. AA 224163.
s-13183

Klinc Jožef, Dobrna 25, Dobrna, potni
list št. AA 566587. g-13056

Arh Branko, Naselje na šahtu 23, Kisovec, potni list št. BA 212123. p-13060

Knafelc Željko, Jakob 22, Šentjernej,
preklic potnega lista, št. BA 510738, objavljen v UL RS, št. 9/97. p-13054

Božič Andrej, Puhova 16, Ljubljana, potni list št. AA 531703. s-13067

Koštric Branko, Banuta 20, Lendava,
potni list št. BA 234571. p-13028

Brelih Zdravko, Stara Loka 75, Škofja
Loka, potni list št. AA 787284, izdala UE
Škofja Loka. s-13095

Krašovec Dragica, Kosovelova ul. 71,
Ljubljana, potni list št. AA 216661, izdala
UE Ljubljana 9. 6. 1992. s-13168

Bukovec Simon, Mrtvice 4, Krško, potni
list št. AA 474826. p-13072

Kunšek Antonija, Stržišče 25, Sevnica,
potni list št. BA 303499. p-13086
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Lapajne Sonja, Pod taborom 9, Sežana,
potni list št. AA 167555. p-13030

UE Ravne na Koroškem 25. 3. 1992.
s-13153

Druge listine

Lazar Vladimir, Ivanovci 23, Fokovci,
potni list št. AA 104700. p-13032

Rapajić Zoran, Ulica Pinka Tomažiča 3,
Sežana, potni list št. AI 011204. p-13040

Ahmedovski Alija, Dolje 30, Tolmin, delovno knjižico. p-13083

Lesjak Alenka, Tabor-Miklavž 12, Žalec, dijaško mesečno vozovnico, št. AA
0545151. g-13289

Rebolj Barbara, Selo 34, Vodice, potni
list št. AA 457141. s-13008

Aleksič Jure, Možinova 10, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 4544 - kombinirana. s-13379

Lipovec Sabina, Pod vinogradi 45, Kamnica, potni list št. AA 777551. p-13008
Magajna Elda, Ulica prekomor. brigad
8, Postojna, potni list št. AA 337980.
p-13037
Majcen Blaž, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 034959. g-13109
Mauhar Tadej, Koč. c. 9, Kočevje, potni
list št. AA 668596. p-13055
Mavri Bojana, Mostaniška c. 60, Cerkno, potni list št. AA 949148, izdala UE Idrija 10. 6. 1993. s-13218
Mavrič Vojko, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, petletno listino VS, št. 48312.
p-13024
Meško Aljoša, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 281210.
p-13063
Mihelič Marko, Ulica B. Kraigherja 5,
Kidričevo, potni list št. BA 265556. p-13064
Miloica Dragan, Pot k Savi 43 H, Ljubljana, potni list št. BA 110631. s-13224
Molan Martin, Dečno selo 17, Artiče,
potni list št. BA 269540. g-13113
Moljk Andrej, Levstikova 14, Grosuplje,
potni list št. AA 663689. s-14001
Muminović Senat, Bernetičeva ulica 2,
Koper, potni list št. AA 6327008. p-13065
Nabernik Matjaž, Perzonali 13, Prevalje,
potni list št. AA 280926, izdala UE Ravne
na Koroškem 6. 7. 1992. s-13152
Nemanič Saša, Hodoščova 18, Ljubljana, potni list št. AA 459778. s-13353
Obrenović Anđa, Ob žici 3, Ljubljana,
potni list št. BA 248376. s-13272
Pajk Teja, Loška c. 5, Log pri Brezovici,
potni list št. AA 601561. s-13295
Per Stanislav, Spodnji Petelinjek 4, Blagovica, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 9/97. s-13204
Petrovič Srpko, Cesta Španskih borcev
65b, Ljubljana, potni list št. AA 978378.
s-13391
Poženel Marija, Hrvatinova 7, Ankaran,
potni list št. BA 230023. g-13328
Poženel Marija, Hrvatinova 7, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 32476.
g-13329
Praček Jožef, Sečovlje 54, Sečovlje, maloobmejno prepustnico, št. PVS 8652/10265.
g-13386
Praček Liča, Sečovlje 54, Sečovlje, maloobmejno prepustnico, št. PVS 2203/12591.
g-13387
Pudgar Mihaela, Javornik 59, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 102485, izdala

Rebolj Mihaela, Selo 34, Vodice, potni
list št. AA 307047. s-13007
Repše Andrej, Posavskega 12, Ljubljana, potni list št. BA 540199. s-13013
Rošić Hajrudin, Ulica 25. maja 5, Turnišče, potni list št. BA 535314. p-13011
Selan Mitja, Kotna pot 13, Dragomer,
potni list št. AA 562009. s-13055
Simoni Štefan, Pražakova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 313573, izdala UE Ljubljana. s-13085
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Aleš Pavla, Celovška cesta 145a, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole v Dobrni in Rogaški Slatini.
s-13258
Ambrožič Ivan, Laporje 89, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19106.
g-13326
Antolin Apolonija, Ižakovci, Beltinci,
vozniško dovoljenje. p-13043
Atenič Matjaž, Klanc 29A, Dobrna, vozniško dovoljenje, št. 26039. p-13085

Smrkolj Nada, Pretrž 5, Moravče, potni
list št. BA 8083, izdala UE Domžale.
s-13079

Avšič Rudolfina, Ob curlovcu 8, Notranje Gorice, dijaško mesečno vozovnico, za
relacijo Vnanje Gorice-Ljubljana. s-13241

Sodja Zoran, Kajuhova 38, Ljubljana,
potni list št. BA 497990. s-13119

Babitskaia Elena, C. Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Jesenice. g-13361

Svetik Groboljšek Katja, Adamičeva 12,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 11/97. s-13226
Šavli Marija, Potoče 22, Dobravlje, potni list št. AA 425972. p-13093
Škulj Bojan, Planinškova ulica 12, Ljubljana, potni list št. BA 144605. s-13306
Šter Agata, Frankovo naselje 140, Škofja Loka, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 64/96. p-13062
Šurk Silvin, Zadobrovška cesta 11, Ljubljana, potni list št. AA 677314. s-13308
Švab Adrijano, Celovška 106, Ljubljana,
potni list št. BA 499959. s-13114
Terčelj Alen, Vilfanova 34, Portorož,
potni list št. AA 506858. g-13389
Tratar Anton, Potrčeva 20, Ljubljana,
potni list št. AA 377146. s-13195
Trontelj Janez, Povšetova 68, Ljubljana,
potni list št. AA 319212, izdala UE Ljubljana 13. 8. 1992. s-13348
Udovič Mirjana, Kubed 52, Slovensko
Gračišče,
petletno
listino,
št.
8091-11852-488, izdala UE Koper. g-13112

Bacić Velimir, Sketova 11, Ljubljana,
izkaznico prostovoljnega zavarovanja št.
2504442071, izdala Zavarovalnica Triglav.
s-13080
Bajič Milorad, T. Dežmana 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 038989, izdala zavarovalnica Adriatic. g-13121
Bajt Marija, Zajelše 28, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 245036, št. reg. 186178. s-13205
Baranja Boris, Lendavska ulica 23, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Kadetske šole v Tacnu, izdano leta 1991.
s-13320
Barbo Peter, Ulica Danila Bučarja 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33913. g-13135
Bartol Aleksandra, Sora 4a, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1996. s-13006
Bartol Jakob, Petkova 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43173.
s-1312

Vidmar Ivan, V. Čopiča 1/519, Rijeka,
potni list št. AA 418103. p-13019

Baznik Miha, Vinje 101, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 4858.
s-13212

Vidović Ilija, Javornik 34, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 186163.
g-13290

Baša Dejan, Ljubljanska 86b, Maribor,
diplomo Kadetske šole za miličnike Ljubljana, izdana leta 1989. s-13036

Vrbič Martina, Pod kostanji 20, Ljubljana, potni list št. BA 498210, izdala UE
Ljubljana. s-13041

Belimezov Maja, Podutiška 57, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24969,
izdal LPP. s-13099

Žalik Huzjan Milojka, Pod lipami 32,
Ljubljana, potni list št. AA 17401. s-13282

Berbić Begim, Seterveien 449, Bardo-Norge, indeks Srednje gradbene šole
Ljubljana. g-13028

Železnik Alan, Goriška 1, Piran, potni
list št. AI 108977. g-13110
Žibert Alojz, Hladilniška pot 18b, Ljubljana, potni list št. BA 247588. s-13225

Birk Damjan, Laze pri Dolskem 46, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za elektrotehniko Ljubljana-Vegova, izdano leta 1994. s-13305

Živanovič Mirjana, Dvoržakova 13,
Ljubljana, potni list št. AA 932971. s-13393

Birsa Stanislava, Ivana Suliča 6b, Šempeter pri G., spričevalo 4. letnika Srednje
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šole Za zdrav. družboslovje Nova Gorica,
izdano leta 1983 na ime Birsa Skomina.
s-13104

Cerar Marko, Pšata 85, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8916, izdala UE Domžale. s-13242

Dovič Ivan, Seidlova cesta 62, Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 7322.
s-13083

Bitenc Hermina, Spodnja Rečica 2a, Rečica, zavarovalno polico, št. 266091, izdala
zavarovalnica Adriatic. p-13023

Cergolj Tomaž, Cesta na Markovec 29,
Koper, zavarovalno polico, št. 411154.
g-13049

Drab Fatur Friderika, Pod hrasti 50,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1035924.
s-13267

Bizjak Katja, Cesta krimskega odreda
140, Vrhnika, kombinirano mesečno vozovnico, št. 4624, izdal LPP. s-13014

Cesar Melita, Lili Novy 23, Ljubljana,
dijaško
mesečno
vozovnico,
št.
000257-kombinirana. s-13363

Blaž Mateja, Celovška cesta 181, Ljubljana, delovno knjižico. s-13369

Cikanek Barbara, Lastine 14, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16576. p-13088

Drlja Marcela, Pot na Fužine 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207667, S 1049245, izdala UE Ljubljana.
s-13122

Blatnik Primož, Polom 7, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10841.
g-13111

Drnovšček Sonja, Krasno 1, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. p-13004

Cimperman Nataša, Loke 41, Mozirje,
delovno knjižico. p-13013

Drofenik Darja, Partizanska 10, Zagorje,
delovno knjižico. g-13188

Cirman Andreja, Olge Mohorjeve 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32286. s-13213

Drofenik Marjan, Pečica 4a, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 402842, izdala zavarovalnica Adriatic. g-13141

Borinc Branka, Dolenja vas 8, Prebold,
listino. g-13277

Čep Alojz, Kolomban 13, Ankaran, priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-505/94.
g-13343

Duša Irena, Derčeva 37, Ljubljana, indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani
leta 1995. s-13094

Bovha Božidar, Sela 15, Podčetrtek, zaključno spričevalo, izdano leta 1981.
g-13048

Čerin Janez, Šmartinska cesta 211, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič. s-13171

Emeršič Margarita, Gornje Lepovče 69,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6401. s-13120

Brajković Goran, Skapinova 7, Celje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Center Celje, šolsko leto 92/93. g-13325

Černec Boštjan, Kmečka pot 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-13235

Fekonja Franc, Ženik 29a, Videm, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 11348.
p-13049

Bodlaj Boštjan, Pristavška cesta 46, Pristava, spričevalo 3. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-13257

Bratina Tomaž, Kokaljeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 182632.
s-13145
Bračko Marjeta, Tolsti vrh 7, Loče pri
Poljčanah, diplomo Srednje šole Tone Gričar Celje - ekon. usmeritev, št. I/604, izdana
leta 1987. g-13047

Černivec Uroš, Gorenja vas 5a, Ivančna
Gorica, potrdilo o znanju CPP, št. 1735,
izdala UE Grosuplje. s-13157
Černjak Rok, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38914.
s-13271

Ferencek Alenka, Clevelandska 47,
Ljubljana, potrdilo o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, izdal ZZZS. s-13097
Ferenček Alenka, Clevelandska 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 149405. s-13096
Ferlan Metka, Dolenja Dobrava 1B, Gorenja vas, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Škofja Loka, izdana leta 1981, na ime Šturm Metka.
s-13313

Bračun Marjan, Janka Vrabiča 30, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21690. p-13069

Češarek Janez, Kostevc 9, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2080.
s-13222

Breskvar Dušan, Triglavska ulica 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566506, št. reg. 116971. s-13259

Čugalj Vladimir, Novo Polje c. XIII 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 106444. s-13116

Brečko Boštjan, Spodnja Rečica 139,
Laško, delovno knjižico. p-13058

Čulina Maša, Ane Ziherlove 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17689.
s-13092

Fila Matjaž, Bratovževa ploščad 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002246, št. reg. 202004. s-13209

Čurovič Jana, Brodarjev trg 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 57421.
s-13215

Flisar Mirko, Drobtinci 4, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št. 8334.
p-13044

Dabo Pavle, Trnovska 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2771, izdal
LPP. s-13022

Florjančič Marjetka, Študljanska 60,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31712, izdala UE Domžale. s-13089

Davidovič Marko, Britof 308, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Predoslje. g-13260

Franca Dejan, Poletiči 10, Gračišče, zavarovalno polico, št. AO 465189. g-13024

Bukovec Mario, Prvačina 205, Dornberk,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, izdal Šolski center za kov. stroko
Novo mesto leta 1975. s-13001

Denkovski Jovo, Polje, Cesta VI 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 892948, in inštruktorsko dovoljenje, št. B 005694. s-13166

Fux Andreja, Prisojna ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1292, S
63258, izdala UE Ljubljana. s-13040

Burja Milena, Hraše 41, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 598.
s-13035

Dilica Velimir, Goriška 3, Koper, vozniško dovoljenje. g-13137

Brlek Miran, Rateče 31, Rateče, spričevalo in diplomo poklicne šoferske šole, izdano leta 1980. g-13142
Brodar Jožef, Hudo 23, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12447.
s-13181
Broschneider Maja, Koroška ulica 7, Ruše, dijaško mesečno vozovnico, št. 29579.
s-13345

Celar Žiga, Na Brežini 14, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika PTT - šolskega
centra v Ljubljani. s-13331
Centrih Milan, Trobni dol 40, Šentrupert, delovno knjižico, št. 237215. p-13080
Cerar Aleksandra, Levčeva 17, Mengeš,
zaključno spričevalo, izdal Center strok. šol
Ljubljana. s-13043

Figar Simon, Turjaška 13, Kočevje, dijaško mesečno vozovnico, št. 451. s-13288

Gajšek Ferdinand, Kersnikova c. 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
16515. p-13071

Djedovič Jelka, Titova 3, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdano na ime Beguš Jelka.
g-13190

Gajšek Petra, Pečovnik 26, Celje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1724. s-13372

Dolinar Andrej, Pot čez gmajno 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
176960. s-13106

Gašperin Bogomir, Ulica Matije Tomca
1, Domžale, zavarovalno polico, št.
0294636. s-13302

Domjanič Branko, Blaževa 109, Škofja
Loka, izkaznica, št. 41979. p-13039

Gider Židan Tatjana, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 21367. p-13053

Gaši Šefika, Selca 80, Selca, delovno
knjižico. s-13167
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Glavan Janez, Na peči 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 894407,
št. reg. 161693. s-13227

Hojnik Tanja, Stari trg 96, Slovenj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Zdravstvene
šole, šolsko leto 82/83 in 83/84. g-13178

Janež Sašo, Jadranska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S63617,
št. reg. 172283. s-13169

Golil Mato, Kranjska c. 28, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 15873.
g-13179

Horvat Marija, Odranci Gasilska 19,
Črenšovci, delovno knjižico. p-13029

Jerkič Urša, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
22307. s-13206

Goljot Boštjan, Zg. Brnik 97, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 361157, št. reg. 41419, izdala UE Kranj.
g-13339
Golub Darko, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, zavarovalno polico, št. 227566.
s-13223
Gorza Terezija, Čepinci 113, Petrovci,
zavarovalno polico. p-13050
Goršič Luka, Gorenje Polje 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14517. s-13371
Gosnik Polonca, Pobreže 29, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Celje. g-13021
Govek Tadeja, Grablovičeva 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34107.
s-13390
Grah Marjan, Milčinskega 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23341.
s-13333
Grašičar Borut, Na Pristavi 63, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-13059
Gregorčič Ksenija, Vino 3a, Škofljica,
zavarovalno polico št. 1035244, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13312
Gričar Martin, Dobrava 15, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6659.
p-13010
Hažić Anja, Koroškega bataljona 1,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36306. s-13263
Haberl Darja, Petrovičeva 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31596, izdal LPP. s-13068
Hamelec Marija, Petišovci, Petišovska
78, Lendava, spričevalo, šolsko leto, izdano
na ime Savič Marija. g-13231
Hanžič Marjan, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 104703.
s-13009
Hanzekovič Darja, Cven, Ljutomer, vozniško dovoljenje. p-13046
Harisch Matjaž, Runkova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612485, št. reg. 61489. s-13202
Hauzer Sašo, Pokopališka ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
208299, S 1049971, izdala UE Ljubljana.
s-13078

Horvat Štefan, Breznikova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13982.
s-13081
Horvatič Nataša, Robindvor 66, Dravograd, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
- gimnazije Ravne. g-13251

Jerčič Nina, Šišenska 9a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4785.
s-13384
Jonna Vesna, Gola 91, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 3751. s-13165

Hočevar Anton, Velika Slevica 25, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 483936, št. reg. 104326. s-13236

Jurič Dušan, Gregorčičeva 12, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 19060. g-13330

Hrib Valentina, Podraga 79, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 705164.
g-13144

Justin Marjan, Sp. Dobrava 6, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2196.
g-13344

Hribar Cvetka, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, spričevalo I. letnika Poklicne administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1976 na ime Mestek Cvetka. s-13311

Kalin Marko, Hladilniška pot 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
214475, S 1134417, izdala UE Ljubljana.
s-13088

Hribar Milena, Trg prekomorskih brigad
8, Ljubljana, spričevalo III. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1972, 1973.
s-13151

Kalinger Borut, Tesovnikova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29595, S 323488, izdala UE Ljubljana.
s-13352

Hribar Rok, Dolenjska cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S102083, št. reg. 182614. s-13210
Hrovat Slavka, Dol. Sušice 20a, Dolenjske Toplice, spričevali za 3. in 4. letnika
Srednje šole tehn. in zdrav. usmeritve Boris
Kidrič, izdana leta 1983-84 na ime Zaman
Slavka. g-13029
Hrovat Marjan, Vošnjakova ul. 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1168748.
s-13301
Huš Darinka, Latkova vas 183, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 197508.
p-13006
Iglič Martina, Smrjene 96, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 10921.
s-13354
Istenič Ana, Vrhovo 31, Radeče, spričevalo, izdano na ime Hrvojevič Ana.
p-13084
Ivankovič Marijan, Rozmanova 61, Piran, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFG,
št. 575, izdala UE Piran. g-13069
Ivanović Snježana, Celovška cesta 108,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1058663,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-13074
Jakič Jožica, Mali Osolnik 1, Turjak, delovno knjižico. s-13073
Jakič Urša, Ulica Ivanke Kožuh 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21491. s-13182

Kalšek Anton, Liboje 43, Petrovče, delovno knjižico. p-13052
Kandrič Jože, Vičanci 14, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 3777, izdala UE Ormož. p-13057
Kastelic Majda, Jakčeva 8, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Srednje medicinske šole Novo mesto, izdano leta 1975. g-13016
Kastigar Jože, Preska 5, Dobrnič, delovno knjižico. g-13020
Kavčič Anda, Moste 36, Žirovnica
64274, dijaško mesečno vozovnico, št.
25954, izdal LPP. s-13063
Kavčič Matjaž, Prešernova 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6997. g-13031
Kežman Petra, Čolnarska pot 38, Brežice, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje
šole Brežice, izdano leta 1995. s-13321
Kerin Andreja, Brod 10, Podbočje, spričevalo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo v Ljubljani. g-13191
Kern Tomaž, Moste 59/A, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17822,
izdala UE Kamnik. s-13170
Kirn Bojana, Sallaumines 9A, Trbovlje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5769.
s-13356
Klasek Mitja, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32750, izdal LPP. s-13130
Klemen Barbara, Pot Hameršak Emila 3,
Dol pri Hrastniku, dijaško mesečno vozovnico, št. 5361, izdal LPP. s-13156

Herodež Bojan, Slovenčeva 141, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0376489, izdala Adriatic Koper. s-13296

Jakopec Dean, Kaniža 27, Ivanec, spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola, šolsko leto
1988/89. g-13189

Hladky Lea, Selanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37197.
s-13264

Jamšek Ivanka, Kalce 24f, Logatec, zavarovalno polico, št. 0389726. g-13019

Kobal Apolonija, Gabrijele 19, Krmelj,
diplomo Srednje tehniške šole Celje, izdana
leta 1989. s-13100

Janžekovič Slavko, Mezgorci ob Pesnici
47, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 35062. g-13139

Kobal Tamara, Brodarjev trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6908.
s-13375

Hlebec Iztok, Lačaves 13, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8422. g-13127
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Kodrič Jure, Maroltova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12960.
s-13382

Kozlović Sergio, Đuba 22, Umag, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-2175/74.
p-13089

Kurtović Zahir, Celovška 134, Ljubljana, diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdana leta 1984. s-13246

Kodrič Miran, Velike Malence 43, Krška vas, spričevalo OŠ Fran Milčinski.
s-13298

Kozole Lojze, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2872, izdal
LPP. s-13197

Kurtović Zahir, Celovška 134, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za dela kvalificiranega zidarja, izdano leta 1987. s-13247

Kodrič Miran, Velike Malence 43, Krška vas, spričevalo 1., 2 letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. s-13299

Košak Nina, Srebrničeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22844.
s-13093

Kustec Rudolf, Stara Loka 73, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-13349

Koestner Ingrid, Ulica Angelce Ocepkove 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdana leta 1979-80. s-13158
Kogovšek Aleš, Groharjeva cesta 22,
Ljubljana,
zavarovalno
polico
št.
607-1032881, izdala Zavarovalnica Maribor. s-13075
Kokalj Tomaž, Demšarjeva cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353342, št. reg. 166506. s-13261
Kokelj Domen, Mlaka 4, Poljane, dijaško
mesečno vozovnico, št. 31116. s-13360
Komotar Marija, Prvomajska 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3920.
s-13146
Kompan Andreja, Dol 7, Logatec, diplomo Srednje šole za družb. in spl. kulturo
Ljubljana, izdana leta 1988 na ime Jerina
Andreja. s-13133
Kopič Albina, Ob starem zidovju 10/A,
Izola, spričevalo 1. letnika SGT šole v Izoli
- smer kuhar, izdano na ime Strgar Mitja.
g-13273
Koren Terezija, Trubarjeva 1, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7234. g-13252
Korenčan Marija, Pokopališka pot 18,
Naklo, dijaško mesečno vozovnico, št.
478890, izdal Alpetour. g-13053
Koritnik Milena, Dolenja vas 5, Senožeče, diplomo, smer zdrav. tehnik, izdana leta
1988 v Piranu. g-13118
Korošec Borut, Stranice 130, Stranice,
vozniško dovoljenje, št. 8845. p-13026
Korošec Darja, Bitnja vas 2, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10299.
s-13177
Korošec Ivica, Vino 3, Škofljica, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1984, na ime Šeme
Ivica. s-13203
Koselj Špela, Medvedova 19, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdani
leta 1994-95. s-13098
Kosmač Miha, Hobovše 3, Sovodenj, dijaško mesečno vozovnico, št. 836609, izdalAlpetour. s-13017
Kovač Klemen, Pšatnik 12, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. s-13184
Kovačič Mirko, Vir, Linhartova 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23076. s-13175

Košir Mateja, Trstenik 50, Golnik, spričevalo za 4. letnik SZŠ Ljubljana, izdano
leta 1994. g-13125
Košmrl Anton, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80166, S 1024890, izdala UE Ljubljana.
s-13077
Krajnc Milena, Tomšičeva 7, Slovenska
Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
50-0746/94. g-13365

Kučan Štefan, Lucova 25, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 05826. p-13014
Lampič Frančiška, Podmolniška cesta
58, Podmolnik, delovno knjižico. s-13207
Lamut Stanislav, Pot na Gorjance 19,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3663, izdala UE Novo mesto. g-13243
Lavrič Boštjan, Zg. Stranje 43a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št.
12103. s-13154

Kralj Stanislav, Polzela 91a, Polzela, delovno knjižico. p-13020

Lebinac Antun, Koželjskega ulica 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12729. p-13068

Kranjc Andrej, Šedem 42, Senovo, spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 1993. s-13314

Lepener Polonca, Antoličičeva 14, Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 41654.
s-13319

Kranjc Maša, Neubergerjeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 008618.
s-13185
Krančan Edvard, M. Dobrava 62, Šmartno, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1986. g-13046
Krančan Renata, M. Dobrava 62, Šmartno, spričevalo SŠ Celje smer gostinstvo-kuhar, izdano leta 1987 na ime Skralovnik
Renata. g-13033
Kresal Anton, Poštna ulica 7B, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-13394
Krese Janez, Dobrava 9, Žužemberk,
spričevalo o končani OŠ, št. del. 225/76.
g-13340
Krevl Urban, Trbovlje, letno vozovnico.
p-13079
Kriletič Natali, Nanoška 36, Ljubljana,
spričevalo o maturi Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta 1984 na ime Radlovič. s-13010.
Kronegger Vasja, Jačka 40 c, Logatec, spričevalo 5. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1996.
s-13248
Krumpak Elizabeta, 5. prekomorske brigade 15, Celje, listino, izdana leta 1997.
g-13159
Kuder Aleš, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-13266
Kumer Matjaž, Zgornje Bitnje 133, Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu in letno spričevalo 4. letnika Srednje kmet. gosp.
vrtnarske šole Celje, izdana leta 1992.
p-13002
Kunstek Anton-Slavko, Vikrče 15A,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 58575, S 1014272, izdala UE Ljubljana.
s-13058

Lindič Alojz, Klenovik 47, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25515.
g-13186
Lindič Jože, Stara vas 4, Škocjan, izkaza
o uspehu osnovne šole. g-13117
Lipar Stanko, Slomškova 11, Brežice,
spričevalo Poklicne šoferske šole Novo mesto. s-13148
Lipič Petra, Jalnova 53, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39087, izdal
LPP. S-13351
Lipičnik Iztok, Bukovlje 36, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
7125. p-13018
Loboda Boštjan, Bolkova 24, Radomlje,
spričevala od 1.-4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje verske šole v Vipavi.
p-13056
Logar Žane, Malnarjeva 44, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10820.
s-13082
Lončar Peter, Straža na gori 1, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja tehniška šola v Celju dne 26. 6. 1984
pod št. 85/84. s-13084
Lončarič Erik, Predoslje 67A, Kranj, letno vozovnico na relaciji Predoslje-Kranj-Predoslje. g-13234
Lupieri Gianmarco, Ukmarjeva 14, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8987.
g-13287
Magajna Elda, Prekomorskih brigad 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10676. p-13038
Magajna Irena, Cesta v staro vas 3, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole-laboratorijski tehnik, letnik 74/75, izdano na ime Škapin Irena.
g-13172
Mahić Fahrudin, Kijevo b. št., Kijevo,
spričevala 1., 2. in 3. letnika in o zaključ-
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nem izpitu, izdala Srednja gradbena šola
Ivana Kavčiča v Ljubljani v letih od 1988
do 1990. s-13090

Mikuž Natalija, Poljanska cesta 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930449, št. reg. 145035. s-13280

Okić Fadil, Trg 25. maja 11, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 6600, izdala UE Ribnica. s-13072

Mahmuljin Leila, Stranska pot 1 A, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1995. s-13317

Mimovič Vlasta, C. v Staro vas 5, Postojna, vozniško dovoljenje. p-13045

Okorn Gašper, Kalanova ulica 1, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931391, št. reg. 189374. s-13238

Majcen Peter, Slovenska 85, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2006. g-13027
Majdič Janja, Zgornje Pirniče 136, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
medicinske sestre v Ljubljani, izdano leta
1976. s-13357
Makor Marko, Zgornje Škofije 79, Škofije, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Piran, izdana leta 1994. s-13196
Manfreda Marina, Bača pri Modreju 5,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št.
S 953588. p-13027
Manoilov Sebastjan, Rožna gorica, Podmark 6, Nova Gorica, maturitetno spričevalo Srednje šole Nova gorica, izdano leta
1996. s-13347
Marceta Jovanovič Miljana, Trg bratstva
8, Piran, zavarovalno polico, št. 0468633.
g-13336
Marinovič Željko, Gradišče 13a, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 3007.
s-13244
Marič Zdravko, Zg. Kamenščak, Ljutomer, zavarovalno polico, št. 280041.
p-13015
Markič Klemen, Bašelj 16, Preddvor, letno spričevalo 3. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-13374
Mašasin Jelena, Za gradom 15/A, Koper, zavarovalno polico, št. AO 0439663.
g-13366
Maček Tadeja, Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 213070, št. reg. 169782. s-13253
Maček Zlatko, Kajuhova 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24890, izdala UE Ptuj. g-13274
Mehle Barbara, Pot v Fužine 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19184.
s-13385
Mihalič Neža, Golnik 106, Golnik, listino. g-13199
Mihelčič Roman, Ulica Bratov Učakar
100, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu PTTSŠC Ljubljana, izdano leta 1992.
s-13065
Mihelčič Zvonko, Turnše 27, Dob pri
Domažalh, maturitetno spričevalo in spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani. s-13376
Miklavc Zvonka, Dolsko 56, Dol pri
Ljubljani, potrdilo o opravljenem strok. izpitu, izdal Rep. komite za vzgojo in izobraževanje ter tel. kulturo Ljubljana leta 1984
na ime Bogdan Zvonka. s-13105
Miklič Mojca, Črni potok 6, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 276/96. g-13367

Mišič Marjeta, Ravne 6, Tržič, spričevalo 4. letnika, šolsko leto 93/94. g-13194
Mišković Aleksandra, Bilečanska 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1658, izdal LPP. s-13059
Mlinšek Alenka, Šalek 81, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6191.
p-13070
Može Anton, Ankaran, zaključno spričevalo SKPŠ Koper. g-13198
Modrijan Mirko, Dobračevska ulica 67,
Žiri, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-13176
Mohar Dejan, Miklošičeva 2a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30642,
izdala UE Domžale. s-13091
Muc Davorin, Verje 65, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 118541.
s-13054
Muhič Brigita, Mestne njive 10, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnične in zdravstvene usmeritve
Boris Kidrič, izdano leta 1984, na ime Mlakar Brigita. g-13228
Mujakić Agnesa, Pot na Rakovo jelšo
56, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in diplomo Srednje kemijske šole Ljubljana, izdana leta 1995 na ime Fejzić Agnesa.
s-13155
Naraglav Roman, Titova 114, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16753.
p-13034
Naraglav Roman, Titova 114, Senovo,
diplomo Srednje lesarske šole Škofja Loka,
št. 38-49/86 izdana leta 1986. p-13035
Nemarnik Ivan, Vatovčeva 6, Koper, zavarovalno polico, št. 0396736. g-13026
Nikolič Andreja, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-13087
Novak Fredi, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1970. s-13293
Ovsenik Rok, Ul. bratov Škofov 12,
Ljubljana, indeks Visoke šole za socialno
delo Ljubljana, izdan leta 1993. s-13045
Ožir Valentin, Selo 14A, Velenje, vozniško dovoljenje - inštruktorsko, kat.
ABCDE, št. 19. p-13067
Ožir Valentin, Selo 14A, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 22.
p-13067

Omahen Matjaž, Jelovškova ulica 20,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0430268,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-13076
Omerza Jožef, Založe 4, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9783.
p-13077
Potočnik Robert, Bukovlje 12, Stranice,
diplomo STŠMT Celje, izdano leta 1988.
g-13032
Pajič Milan, Cahova 12, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40429. g-13140
Pajnič Matej, Puhova ulica 11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1994. s-13334
Palić Islam, Čemile b. b. 5, Travnik, spričevalo 3. letnika Gradbene šole, izdano leta
1981. g-13187
Panigaz Vekoslav, Partizanska 75, Šenčur, indeks, šolsko leto 82-84. g-13200
Papler Mojca, Celjska 20, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1111, izdal
LPP. s-13060
Paternoster Janez, Studenec 37, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2002.
s-13201
Pavičić Jasna, Ragovska ulica 6, Novo
mesto, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta
1995. s-13327
Pavlin Elena, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516104, št. reg. 192579. s-13316
Pehlić Denis, Ulica Marije Drakslerjeve
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 209799, S 1042548, izdala UE
Ljubljana. s-13071
Pereza Vesna, Lucija, Podvozna c. 3,
Portorož, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Piranu. g-13370
Pernuš Andreja, Kozlarjeva pot 40, Ljubljana, delovno knjižico. s-13358
Petrič Damjan, Šercerjeva 3, Ljubljana,
diplomo Kadetske šole za miličnike Tacen,
izdana leta 1988. s-13101
Petrovič Irena, Iška vas 56, Ig, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo, izdal
Gimnazija pedag. smeri Ljubljana leta 1978
na ime Lipovec. s-13131
Petrovič Nadija, Pot na fužine 41, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega zdravstvenega centra v Ljubljani, izdano leta 1976, na ime Babič Nadja. s-13388

Oblak Jani, Brebovnica 9a, Gorenja vas,
vozovnico, št. 921596, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-13268

Pečjak Uroš, Veliki vrh 15, Šmarje Sap,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4816-kombinirana. s-13368
Pintar Tomaž, Dašnica 30, Železniki,
osebno izkaznico. g-13239

Ogrinec Dejan, Dolenjska cesta 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652003, št. reg. 160427. s-13256

Pirc Jože, Bravničarjeva ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 001 01 016320.
s-13220
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Pirc Luka, Podreča 11 A, Mavčiče, letno
vozovnico na relaciji Podreča-Kranj.
g-13337

Repovš Luka, Idrijska ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
653411, št. reg. 145164. s-13377

Sveljič Miroslav, C. revolucije 7, Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika CSUI Jesenice. g-13030

Pirnar Stanislav, Škocjan 62a, Škocjan,
spričevalo Poklicne šole za voznike, izdal
Šolski center Ježica Ljubljana leta 1970.
s-13003

Rinaldo Marko, Reboljeva 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19908.
s-13380

Šantl Peter, Levstikova 2, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7298.
p-13021

Rojnič Igor, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19648.
s-13309

Šebenik Uroš, Gmajna 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1018. s-13255

Pirnat Primož, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ DanileKumar. s-13286
Plos Primož, Cesta 4. maja 70A, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-13275
Podgoršek Jožef, Mostje 38, Lendava,
vozniško dovoljenje. p-13078
Poljak M., Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-13281
Poljanšek Alenka, Dobovičnikova 8,
Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
1382, na relaciji Vrhnika-Ljubljana-Ljubljana. s-13221
Pondelek Štefan, Adrijanci, Petrovci, zavarovalno polico. p-13051
Popovič Vinko, Kovinarska 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41205. p-13082
Potočnik Igor, Legenska cesta 27, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 10740. g-13250
Potočnik Janez, Ulica Vide Šinkovčeve
12, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFG, št. S 642478, št. reg. 1552, izdala UE
Kranj. g-13192
Povše Maja, Večna pot 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-13216
Pratneker Marijan, Šaranovičeva, Celje,
delovno knjižico. p-13001
Prevec Tine, Gregorčičeva ulica 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0430998.
s-13323
Prusnik Damijan, Snebrska 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
190063. s-13147
Pungerčar Darko, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. s-13269
Pupić Krsto, Dražgoška 40, Ljubljana,
delovno knjižico. s-13124
Putanec Zdravka, Rogatec 208, Rogatec,
vozniško dovoljenje. p-13012
Rajh Jaka, Rožna dolina c X 5, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Vič. s-13304

Rovtar Rok, Vojkova cesta 73, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37349.
s-13335
Rošić Hajrudin, Ulica 25. maja 5, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10490. p-13033
Rupar Franc, Kmečka pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42849.
s-13066
Rupnik Simon, Jakšičeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18905, izdal
LPP. s-13149
Samsa Oskar, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 326458. s-13303
Scheicher Tomaž, Na zelenici 5a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4531.
s-13134
Schonuetter Dušan, Cesta v Rošpoh 95
B, Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 15 Šole za miličnike, izdano leta 1991.
s-13332
Selar Ines, Moškričeva 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39843, izdal
LPP. s-13129
Simčič Petra, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813435, št. reg. 156723. s-13091
Skedelj Andreja, Mislinjska Dobrava 66,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11386. g-13249
Skodlar Aleš, Cesta Dolomitskega odreda 54, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za strojništvo, šolsko leto 92/93
in 93/94. s-13300

Šehović Rasim, Kunaverjeva 14, Ljubljana, certifikat za šoferje, ki prevažajo nevarne snovi, št. 004508. s-13315
Šepetavc Jože, Koprska 2, Portorož, listino. g-13160
Šesek Jožef, Primožičeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841508, št. reg. 101409. s-13164
Šesek Tina, Primožičeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18901.
s-13163
Šijanec Franc, Titova 7, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11199.
p-13048
Šimenc Aleksander, Tržaška cesta 490,
Brezovica, spričevalo III. letnika Srednje
gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
1972. s-13240
Šišarica Drenka, Milčinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 35771.
p-13061
Škerbec Iztok, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
137089, S 241489, izdala UE Ljubljana.
s-13042
Škodlar Marjana, Stanežiče 8F, Ljubljana, zavarovalne police, št. 109490, 109491,
109492 in 109493. s-13219
Škof Ivan, Brezje pri Bojšnem 23, Globoko, zaključno spričevalo. g-13378
Škraba Tilen Živan, Skopska ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1992. s-13383
Škrbinc Jakob, Kamnogoriška cesta 29,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 309894,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-13103

Slemenšek Valerija, Virštanj 38, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11631. p-13090

Škrinjarič Marko, Jakopičeva 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11349. s-13392

Soldat Vesna, Ilirska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1104335, št. reg. 213412. s-13324

Šmarcan Anton, Brezova 18, Šmartno v
Rožni dolini, delovno knjižico. g-13359

Staniša Klavdija, Vinja vas 34 a, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
28490, izdal LPP. s-13132

Šoba Borut, Klopčičeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24934. s-13265
Špeglič Darja, Frankolovo 23, Frankolovo, zaključno spričevalo iz leta 1984 in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Celju. g-13173

Rajčič Nenad, Kvedrova 10, Koper, spričevalo 3. letnika, šolsko leto 92/93. g-13338

Stokanovič Marko, Košenice 67, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
26315. s-13233

Rangus Anica, Veliki Ban 17, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33865. s-13057

Strnad Srečko, Vrti 9, Žužemberk, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole, izdana leta 1974 in 1975. s-13276

Štader Dražen, Stari trg 17, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdana leta
1993. s-13229

Rebec Jožica, Slivice 35a, Rakek, zavarovalno polico, št. 452644, izdala zavarovalnica Adriatic. g-13136

Strosar Dean, Grčna 19, Nova Gorica,
spričevalo za 8. razred osnovne šole.
p-13047

Šteblaj Jožef, Ižanska cesta 339, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0342608.
s-13214

Rebselj Andrej, Dol. Mokro polje 15,
Šentjernej, zaključno spričevalo OŠ, št.
235/99/79. g-13341

Suban Ines, Kettejeva 14, Koper, zavarovalno polico, št. 0432284, izdala zavarovalnica Adriatic. g-13126

Štefančič Lana Jelena, Teharje 18, Teharje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 1992. g-13025
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Štrukelj Matjaž, Okrog 16, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9528.
s-13254

Turk Andrej, Selska 5, Ptuj, indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan leta 1990.
s-13037

Vučko Vladimir, Razkrižje 13, Ljutomer,
vozniško dovoljenje. p-13005

Štubler Mira, Jugorje 11, Suhor, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo, izdana leta 1994. g-13128

Udovič Mirjana, Kubed 44, Slovensko
Gračišče, spričevalo 2. letnika SEDŠ Koper. g-13138

Šuklje Jože, Pavšičeva ulica 34, Logatec, delnico, št. 01036203 Mercator banke.
s-13307

Udrih Nikolaja, Maroltova 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
143745. s-13064

Šuljgić Maja, Ulica Bratov Babnik 20,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1995. s-13322

Uljan Marjan, Podgraje 26a, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št. 0401494. g-13279

Šušter Tomaž, Vodruž 8, Šentjur, vozniško dovoljenje. p-13081
Švara Katja, Zg. Pirniče 11b, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13027.
s-13284
Tanacković Vladimir, Trg 4. aprila 5,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12937, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-13232
Tekavc Boris, Ulica B. Jančarjev 3, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 12375. g-13052
Thaler Igor, Hubadova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S184726, št. reg. 184885. s-13373
Todorovski Blagoja, Kajuhova 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111424. s-13044
Toplak Marjan, Podvinci 97, Ptuj, zaključno spričevalo PKUGŠ Domžale, izdano leta 1983. s-13011
Trbižan Gaja, Cesta 27. aprila 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1993. s-13362
Treven Boštjan, Novo Polje cesta XI 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 13255, št. reg. 162590. s-13208
Trontelj Branka, Podgorica pri Šmarju
4, Šmarje Sap, spričevalo 3. letnika Šole za
medicinske sestre-babice Ljubljana, izdano
leta 1983 na ime Strnišnik. s-13161

Urza Felicita, Pahorjeva 63, Koper, zavarovalno polico, št. 48376. g-13278

Zajc Roman, Prevoje 69, Lukovica, delovno knjižico. s-13062
Zalar Boris, Vojkova 77, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta
1994. s-13034

Vasić Nada, Grad. brigade 19, Nova Gorica, delovno knjižico. p-13002

Zalokar Leonida, Vrhovci c. XXII 8,
Ljubljana, indeks Višje šole za socialne delavce, izdan leta 1984 na ime Šober Leonida. s-13012

Velov Igor, Tavčarjeva 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032890,
izdala UE Kranj. g-13237

Zavrl Adriana, Tončka Dežmana 8,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije.
g-13342

Vižin Vilma, Ajševica 58, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. p-13003

Zemljič Pia, Ronkova ulica 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne, izdano leta 1994. s-13292

Viceljo Alenka, Ul. borcev za sev. mejo
70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 116944. s-13143
Vilčnik Dejan, Muretinci 20a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH; št. 30965.
g-13023
Vincenc Murko, Ožbalt 33, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1234. p-13075
Vivod Robert, Pod Slatino 10, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8887.
p-13022
Vodopivec Robert, Dolenjska cesta 287,
Lavrica, delovno knjižico. s-13297
Volaj Viljem, Mestni trg 12, Ljubljana,
delovno knjižico. s-13310
Volčič Nada Milka, Izletniška 2a, Koper, registracijsko knjižico za plovilo, št.
02/03-1656/79, izdala Luška kapitanija Koper. g-13005
Vujanović Đorđe, Ljubljanska 56, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28318. p-13016

Trstenjak Terezija, Kvedrova 36, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 376173, izdala zavarovalnica Adriatic. s-13061

Vujičič Slobodan, Cesta v Gorice 021,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0400913.
g-13346

Tršar Aleksandra, Brodarjev trg 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja
šola Ivan Cankar za splošno kulturo in elektroenergetiko v Ljubljani leta 1983. s-13086

Vukelj Aleš, Kajuhova cesta 11, Bled,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
- Šiška, izdano leta 1995. s-13262

Tršar Aleksandra, Brodarjev trg 1, 1000
Ljubljana, maturitetno spričevalo, izdala
Srednja šola za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani leta 1984. s-13087

Zajc Mojca, Rožna dolina cesta I/13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8934. s-13294

Zgonec Vinko, Log 24, Škofja Loka,
vozno karto. g-13193
Zor Ksenija, Linhartova cesta 96,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje, kat.
BGH, št. S388878, št. reg. 191694.
s-13381
Zorič Silva, Ig 387, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 731544, št. reg.
130916. s-13230
Zupanec Karmen, Drulovka 43D, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika SEUAŠ Kranj,
šolsko leto 92/93 in 93/94. g-13270
Zupančič Mateja, Pavšičeva 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S927412. g-13018
Žalik Huzjan Milojka, Pod lipami 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22934, št. reg. 80003. s-13283
Žansky Boštjan, Gorenje 48, Stara Cerkev, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1994. s-13004
Žarn Bernarda, Ariže 30, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16281.
p-13009
Žnidar Brigita, Kompole 40, Štore, spričevalo, izdano leta 1990. g-13174

Vukšinič Dragan, Reboljeva 11, Ljubljana, delovno knjižico. s-13038

Žohar Teodor, Na zelenici 9, Celje, zavarovalno polico, št. 1094577. p-13031

Vučič Aleksandra, Brodarjev trg 15, Ljubljana, izkaznico za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. police LJ 2504442045. s-13180

Žvegla Darija, Gasilska cesta 23, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12946. s-13285
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