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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-14/97-1 Ob-871

Politična stranka Zveza za Primorsko -
ZZP z matično številko PRS 5638143 je na
5. kongresu v Ilirski Bistrici dne 26. 10.
1996 sprejela spremembe in dopolnitve sta-
tuta in programa stranke.

Sodni register

NOVA GORICA

Rg-39400

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01490 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa GABER, Podjetje za lesar-
sko dejavnost, d.o.o., Gorenji Novaki 28,
sedež: Gorenji Novaki 28, 5282 Cerkno,
pod vložno št. 1/02626/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5677106
Osnovni kapital: 1,653.000 SIT
Ustanovitelj: Čemažar Boštjan, Cerkno,

Gorenji Novaki 28, vstopil 1. 6. 1992, vložil
1,653.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na:
– trgovina na debelo in drobno z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgo-
vinskih strok,

– izvajanje turistične in turistično-agen-
cijske dejavnosti,

– izvajanje gostinske dejavnosti (pri-
pravljanje in prodajanje hladnih in toplih
jedi, točenje alkoholnih in brezalkoholnih
pijač, nudenje sob, prodaja tobačnih izdel-
kov in vžigalic.

Rg-39402

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00212 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CLUB, Turistična agenci-
ja, d.o.o., sedež: Postaja 11, 5216 Most na
Soči, pod vložno št. 1/02731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika in vpis prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5692130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Skrt Ljubo in Skrt Deva-

na, vstopila 7. 9. 1996, oba iz Mosta na

Soči, Modrej 24, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Skrt Devana, Most na Soči, Modrej
24, imenovana 7. 9. 1994.

Rg-39403

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01488 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SAECO, Trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje, d.o.o., Idrija, sedež:
Staneta Rozmana 19, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02167/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5581311
Sedež: Idrija, Lapajnetova 39
Osnovni kapital: 2,357.000 SIT
Ustanovitelja: Mazzucco Dino, Pordeno-

ne, U. Interna 17, in Toplak Alenka, Idrija,
Srebrničeva 7, oba vstopila 15. 9. 1992, vlo-
žila po 1,178.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost se razširi na: uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov iz vseh
trgovinskih strok; zastopanje tujih firm; za-
stopanje in posredovanje v mednarodnem
prometu blaga in storitev; prevoz potnikov
in blaga v mednarodnem prometu.

Rg-39404

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01500 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa CIGALE, Pekarstvo Idri-
ja, d.o.o., sedež: Grilčeva 24, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/01984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5727006
Osnovni kapital: 1,758.088 SIT
Ustanovitelj: Cigale Jakob, Idrija, Gril-

čeva 24, vstopil 1,758.088, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-39405

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01494 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu vpisa POTOVALNA AGENCI-
JA ZORA, Spodnja Idrija, d.o.o., sedež:
Mokraška vas 1, 5281 Spodnja Idrija, pod
vložno št. 1/00803/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, vstop družbenika,
spremembo dejavnosti in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5363624
Firma:  ZORA,  Potovalna  agencija,

d.n.o., Mežnarič & Co., Spodnja Idrija
Skrajšana firma: ZORA, d.n.o., Mežna-

rič & Co., Spodnja Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Mlakar Zora in Mežnarič

Marija Valerija, obe iz Spodnje Idrije, Mo-
kraška vas 1, vstopili 28. 12. 1989, vložili

po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Mežnarič Robert,
Spodnja Idrija, Mokraška vas 1, vstopil 30.
6. 1993, vložil 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mež-
narič Robert, Spodnja Idrija, Mokraška vas
1, imenovan 30. 6. 1993 za namestnika di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: računalniške sto-
ritve; namizno založništvo.

Rg-39406

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01430 z dne 15. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  OKI,  Storitve,  trgovina,
d.o.o., Cerkno, sedež: Platiševa 23, 5282
Cerkno, pod vložno št. 1/03123/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika, razširitev dejavnosti
in vpis zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5770033
Osnovni kapital: 1,700.809,40 SIT
Ustanovitelja: Okiljević Srebren, vstopil

3. 6. 1993 in Okiljević Irena, vstopila 30. 5.
1993, oba iz Cerkna, Platiševa 23, vložila
po 850.404,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Oki-
ljević Irena, Cerkno, Platiševa 23, imenova-
na 30. 5. 1993 za namestnico direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na izvajanje menjal-
niških in drugih finančnih poslov, katerih
izvajanje ni pridržano izključno bankam.

Rg-39409

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01530 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOMEL, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
korpus 61, 5250 Solkan, pod vložno št.
1/01150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5413451
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Komel Ana, Solkan, IX.

korpus 61, vsotpila 16. 7. 1990 in Vižin
Slavko, Nova Gorica, Ajševica 23, vstopila
22. 7. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na opravljanje raču-
novodsko-finančnih storitev, brez bančnih
ter knjigovodska obdelava podatkov.

Rg-39413

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01548 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ELOR-STAN, Storitve-sve-
tovanje-vzdrževanje, d.o.o., Ozeljan, se-
dež: Ozeljan 36, 5261 Šempas, pod vložno
št. 1/02280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:
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Matična št.: 5588227
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gruden Dušan, Šempas,

Ozeljan 36, vstopil 27. 2. 1992, vložil
1,275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Fabjan Vojka, Nova Gorica, Cankarjeva 3,
vstopila 28. 10. 1992, vložila 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39414

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01549 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa INTER-ES, Izobraževanje,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Kanal, sedež:
Trg svobode 19, 5213 Kanal, pod vložno
št. 1/00362/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5301564
Osnovni kapital: 4,384.000 SIT
Ustanovitelj: Stanič Edvard, Kanal, Trg

svobode 19, vstopil 20. 11. 1989, vložil
4,384.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39415

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01553 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOPI Kovinarstvo, orod-
jarstvo in projektiranje, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Tominčeva 6, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, izstop družbenika in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5588006
Firma:  KOPI,  Kovinarstvo,  orodjar-

stvo in projektiranje, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: KOPI, d.o.o., Vrtojba
Sedež: Šempeter pri Gorici, 9. septem-

bra 32, Vrtojba
Osnovni kapital: 1,928.000 SIT
Ustanovitelji: Ferjančič Valter, Nova Go-

rica, Tominčeva 6, vstopil 2. 4. 1992, vložil
642.666,60 SIT; Jelerčič Janez, Čepovan,
Čepovan 112; Markič Sandor, Nova Gorica,
Streliška 8, vstopila 2. 4. 1992, vložila po
642.666,70 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; Žižmond Peter, izstopil 28. 6. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Žiž-
mond Peter, razrešen 28. 6. 1994; direktor
Jelerčič Janez, Čepovan, Čepovan 112, ime-
novan 28. 6. 1994, sklepa posle v vrednosti
nad tolarsko protivrednostjo 15.000 DEM
po predhodnem soglasju vseh družbenikov;
Markič Žigon Martina, Šempeter pri Gorici,
9. septembra 32, imenovana 28. 6. 1994, za
namestnico direktorja, zastopa družbo brez
omejitev. Sklepa posle nad vrednostjo to-
larske protivrednosti 15.000 DEM s pred-
hodnim soglasjem vseh družbenikov.

Rg-39416

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01554 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa V & B, Podjetje za pro-
izvodnjo in storitveno dejavnost, d.o.o.,
sedež: Kidričeva 26c, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03133/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5766168
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Birsa Vojko, Nova Gori-

ca, Kidričeva 26c in Uhelj Bojan, Štanjel,
Štanjel 150b, vstopila 14. 6. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-39418

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01558 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ATRING, d.o.o., Projekti-
ranje in trgovina Nova Gorica, sedež: Tol-
minskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5835003
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šulin Ladislav, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 29 in Šulin Cvet-
ka, Nova Gorica, Prvomajska 40, vstopila 2.
12. 1992, Šulin Marija, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 21, vstopila 10. 3. 1994, vložili
po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-39420

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00619 z dne 17. 5. 1996 pri
subjektu vpisa WP LIVARNA, d.o.o., se-
dež:  IX.  korpus  116,  5250  Solkan,  pod
vložno št. 1/03401/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5856078
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mi-

helj Oskar, razrešen 22. 11. 1995 kot direk-
tor in imenovan za prokurista; direktor Mi-
sto Piero, Campello, Via Gabriele d’Anun-
zio 5, imenovan 22. 11. 1995. Za vse posle
je potrebna pismena odobritev lastnice in
direktorice, ustanoviteljice Renate Zuern, ali
od nje, v ta namen pooblaščene osebe.

Rg-39422

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01423 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa S.K.M., Storitve in trgovi-
na, d.o.o., Bilje, sedež: Bilje 48, 5292 Ren-
če, pod vložno št. 1/02087/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, skrajšane firme in
razširitev ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5568374
Firma:  S.K.M.,  Storitve  in  trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: S.K.M., Storitve in tr-

govina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Slavko in Majcen

Katarina, oba iz Renč, Bilje 48, vstopila
22. 1. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,

konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelav ain prekrivanje kovin;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelav ain prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proi-
zvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavlja ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, trgovi-
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na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-

jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejeanje  razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-39423

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01370 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  MINIGRAFIJA,  d.o.o.,
Tisk in trgovina, Dornberk, sedež: Prva-
čina 120b, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/01350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433797
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bagon Božidar in Bagon

Ivica, oba iz Dornberka, Prvačina 120b,
vstopila 17. 7. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-39424

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01493 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa I – TIM, Storitve-trgovi-
na-proizvodnja, d.o.o., Idrija, sedež: Tri-
glavska  3,  5280  Idrija,  pod  vložno  št.
1/02258/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5589002
Firma: I – TIM TROHA & LAPAJNE,

d.n.o., Storitve-trgovina-proizvodnja Id-
rija

Skrajšana firma: I – TIM TROHA &
LAPAJNE, d.n.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Troha Valter, Idrija, Rožna
5 in Lapajne Janko, Idrija, Triglavska 3, vsto-
pila 26. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Rg-39425

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01478 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SELEKTA-IMPEX, podjet-
je za proizvodnjo, inženiring, consulting,
zastopanje, trgovino in transport, d.o.o.,
Rožna dolina, Ljuba Šercerja 8, Nova Go-
rica, sedež: Ljuba Šercerja 8, Rožna doli-
na,  5000  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/02119/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5566762
Firma: SELEKTA-IMPEX, Podjetje za

proizvodnjo, inženiring, zastopanje, trgo-
vino in transport, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SELEKTA-IMPEX,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kolavčič Aldo, Nova Gori-

ca, Ljuba Šercerja 8, Rožna dolina, vstopil
30. 12. 1991, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-39426

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00586 z dne 16. 5. 1996 pri
subjektu vpisa WP LIVARNA, d.o.o., se-
dež:  IX.  korpus  116,  5250  Solkan,  pod
vložno št. 1/03401/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vstop in izstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5856078
Ustanovitelja: Ernst Zuern, Unternehmen

fuer internationalen, Muenchen, Thiersch-
strasse 11, vstopil 8. 11. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lowara, S.p.a., izstopila 8. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1996: 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih ko-
vin; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki.

Rg-39427

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00227 z dne 24. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03604/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947316
Firma:  DELFIN  GABRIJELČIČ  &

Co., Načrtovanje-gradnja-prodaja, d.n.o.
Skrajšana  firma:  DELFIN  GABRI-

JELČIČ & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kanal, Gorenja vas 62
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrijelčič Miran in Ga-

brijelčič Rok, oba iz Kanala, Gorenja vas
62, vstopila 13. 6. 1996, vložila po 5.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Gabrijelčič Rok, Kanal, Gorenja vas
62, imenovan 13. 5. 1996, izvzet je iz poslo-
vodstva družbe.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštala-
cije; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.
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Rg-39429

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00012 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AVTOCENTER IDRIJA,
Podjetje za trgovino in avtoservis, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 10, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02054/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5560217
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kren

Andrej razrešen 29. 11. 1995; direktor Plati-
še Marijan, Cerkno, Platiševa 15, imenovan
29. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-39430

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02478 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRIS, Trgovina in servis,
p.o., Most na Soči, sedež: Most na Soči 71,
5216  Most  na  Soči,  pod  vložno  št.
1/01944/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5547024
Firma: TRIS Trgovina in servis, d.o.o.,

Most na Soči
Skrajšana firma: TRIS Trgovina in ser-

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bratuž Ervin, Most na So-

či, Most na Soči 71, vstopil 13. 11. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-39431

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01480 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PRIVIS, Prevozi, vzdrže-
vanje, servisne storitve, d.o.o., Nova Go-
rica sedež: Vipavska c. 13, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/02998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Agro-les, Zunanja trgovi-

na, d.o.o. in Panal distribution, trgovinska
družba, d.o.o., oba iz Šempetra pri Gorici,
MMP Vrtojba, Carinska cona, vstopila 29.
3. 1993, vložila po 170.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Frančeškin Viljem,
Šempeter pri Gorici, Zapučke 26, Vrtojba,
vstopil 29. 3. 1993, vložil 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bukovec Marjan,
Dornberk, Prvačina 205; Zavnik Vido, Šta-
njel, Gabrje 86 in Levpušček Ivan, Šempas,
Ozeljan 97, vstopili 29. 3. 1993, vložili po
290.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi na trgovino na debe-
lo in drobno živilskih in neživilskih pro-
izvodov ter trgovinske storitve.

Rg-39433

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00191 z dne 21. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in zastopnikov ter prenos iz okrož-
nega sodišča v Ljubljani s temile podatki:

Matična št.: 5833710
Firma:  NATURAL  JUST,  Trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  NATURAL  JUST,

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

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Partizanska 27
Osnovni kapital: 50,304.834,60 SIT
Ustanovitelj: Natural Luxembourg, s.a.,

Charlotte, 52 Boulevard Grad-Duchesse,
vstopil 11. 10. 1993, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ži-
dov Bojan, razrešen 28. 3. 1996; direktor
Pernigo Andrea, Grezzana, Verona, Via
Enrico da Porto 16, imenovan 28. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Simčič-Rutar Alenka, Nova Gorica, Can-
karjeva 48; prokurist Novarina Adriano, Mi-
lano, V. Tosi Franco 11, oba imenovana
28. 3. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
reg. št. vložka 1/25208/00.

Rg-39434

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01439 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ELOR-STAN, Storitve-sve-
tovanje-vzdrževanje, d.o.o., Ozeljan se-
dež: Ozeljan 36, 5261 Šempas, pod vložno
št. 1/02280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5588227
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-39435

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00100 z dne 21. 5. 1996 pri

subjektu vpisa KOPI, Kovinarstvo, orod-
jarstvo in projektiranje, d.o.o., Vrtojba,
sedež:  9.  septembra  32,  Vrtojba,  5290
Šempeter  pri  Gorici,  pod  vložno  št.
1/023080/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5588006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-

lerčič Janez, razrešen 1. 3. 1996; direktor
Markič Sandor, Nova Gorica, Streliška 8,
imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen za sklepanje pogodb do
vrednosti tolarske protivrednosti 15.000
DEM s predhodnim soglasjem vseh družbe-
nikov.

Rg-39436

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01159 z dne 21. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SOŠKO GOZDNO GOSP-
ODARSTVO TOLMIN, n.sol.o., Tolmin
sedež: Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/00132/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
n.sol.o. v p.o., spremembo firme in skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5163757
Firma:  SOŠKO  GOZDNO  GOSPO-

DARSTVO, p.o., Tolmin
Skrajšana firma: SGP, p.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: p.o.

Rg-39440

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/2232 z dne 29. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KNEŠCA, d.o.o., Proizvod-
nja električne energije, Kneža 78, Most
na Soči sedež: Kneža 78, 5216 Most na
Soči, pod vložno št. 1/02509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in vpis nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5617383
Osnovni kapital: 3,260.839 SIT
Ustanovitelj: Drole Miran, izstopil 4. 5.

1994; Rejec Marko, Most na Soči, Kneža 70
A; Nuhić Omer, Most na Soči, 22. 5. 1992,
Logarišče 39, vložila po 108.708 SIT; Ku-
štrin Jurij, Most na Soči, Logaršče 39, vlo-
žil 217.373 SIT; Humar Branko, Most na
Soči, Kneža 18; Šorli Slavko, Most na Soči,
Knežke Ravne 1; Borovničar Milan, Most
na Soči, Podmelec 21, vsi vstopili 22. 5.
1992, vložili po 108.708 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Hvala Ivan, izstopil 4. 5.
1994; Poberaj Danilo, Most na Soči, Kneža
57, vložil 326.076 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hozjan Vinci ml., Tolmin, Rutarje-
va 18; Likar Darko, Most na Soči, Kneža 6;
Kenda Cvetko, Most na Soči, Klavže 20 B;
Kenda Darij, Most na Soči, Klavže 20 A,
vstopili 22. 5. 1992, vložili po 217.372 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Hozjan Vin-
ci, Most na Soči, Klavže 8 B, vstopil 22. 5.
1992, vložil 326.075 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kragelj Miran in Magajne Dani-
jel, izstopila 4. 5. 1994; Gospodjinački Bra-
nislav, izstopil 12. 5. 1994; Lesjak Nikolaj,
Most na Soči, Kneža 5, vstopil 22. 5. 1992,
vložil 108.708 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kos Ivan, Most na Soči, Kneža 8 A,
vstopil 22. 5. 1992, vložil 217.373 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Leban Danko,
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Most na Soči, Logaršče 40, vstopil 22. 5.
1992, vložil 108.708 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kemperle Ernest, izstopil 4. 5.
1994; Kokalj Željko, Koper, Tomažičev trg
1, vstopil 24. 12. 1994, vložil 217.373 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Milič-Gospod-
jinački Savina, Gospodinjački Marko in
Gospodinjački Nataša, vsi iz Ljubljane, Pod-
milščakova ulica 57, vstopili 12. 5. 1994,
vložili po 108.708 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Člani nadzornega sveta: Likar Darko,
Kuštrin Jurij, Lesjak Nikolaj, Hozjan Vin-
cenc, Kokalj Željko, Poberaj Danilo in Hu-
mar Branko, vstopili 24. 12. 1994.

Rg-39441

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/0151 z dne 20. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SELEK, Trgovina z elek-
tričnimi izdelki, d.o.o., Bilje, sedež: Bi-
lje 8, 5292 Renče, pod vložno št.
1/02986/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5761786
Firma: SELEK, Trgovina z električni-

mi izdelki, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: SELEK, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Industrijska 5
Osnovni kapital: 4.500.000 SIT
Ustanovitelji: Elettroveneta Distribuzio-

ne, S.p.a., Padova, Italia, V. Le della Navi-
gazione Int. 48, vložil 3,375.000 SIT; Sprea-
fico Pasquale, Udine, Italia, Via G. Pieri 16,
Basiliano, vložil 900.000 SIT; Arčon Zvon-
ko, Renče, Bilje 8, vložil 225.000 SIT, vsi
vstopili 11. 1. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost se razširi na izvoz in uvoz
vseh vrst neživilskega blaga; vse vrste po-
sebnih oblik zunanjetrgovinskega prometa,
zlasti pa kooperacijske posle; zastopanje tu-
jih oseb in konsignacijska prodaja vseh vrst
blaga; storitve prevoza blaga v domačem in
mednarodnem cestnem prometu.

Rg-39442

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00203 z dne 28. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5797039002
Firma: ORTI, Proizvodnja jeklenih in

plastičnih konstrukcij, d.o.o., Podružnica
Ljubljana

Skrajšana firma: ORTI, d.o.o., Koritni-
ca, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1001 Ljubljana, Tacenska 29
Ustanovitelj: ORTI, Proizvodnja jekle-

nih in plastičnih konstrukcij, d.n.o., Graho-
vo ob Bači, Koritnica 16 B, vstopil 30. 4.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ortan Stanislav, Grahovo ob Bači,
Koritnica 15, imenovan 30. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7230 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-39443

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00195 z dne 28. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03607/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947197
Firma: DOR, Proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: DOR, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vojkova 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Jožef, Nova Gori-

ca, Toma Bejca 3, Kromberk in Markič Aleš,
Solkan, Milojke Štrukelj 70, vstopila 16. 4.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markič Jožef, Nova Gorica, Toma
Brejca 3, Kromberk, imenovan 16. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;

2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 8512 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravs-
tvena dejavnost; 8514 Druge zdravstvene
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dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-39444

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00183 z dne 28. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947219
Firma: SELBA, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SELBA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Pre-

komorskih brigad 28 A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirih Barbara, Ljubljana,

Kremžarjeva 18; Kacin Marsela, Nova Go-
rica, Ledine 4; Kacin Edvard, Kanal, Mor-
sko 10 in Ambrožič Zoran, Kanal, Morsko
33, vsi vstopili 16. 4. 1996, vložili po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Pirih Barbara, Ljubljana, Kremžarje-
va 18 in Kacin Marsela, Nova Gorica, Ledi-
ne 4, obe imenovani 16. 4. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov;  2030 Stavbno
mizarstvo; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472

Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 7513 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne oprav-
ljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-39445

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/0142 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENIK  TOLMIN,
Podjetje za opravljanje gradbene dejav-
nosti, družba z omejeno odgovornostjo v
družbeni lastnini,  Tolmin sedež: Polju-
binj  89h,  5220  Tolmin,  pod  vložno  št.
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, kapitala, vstop in izstop družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5956550
Firma: GRADBENIK TOLMIN, Pod-

jetje za opravljanje gradbene dejavnosti,
d.o.o., Tolmin

Osnovni kapital: 36,140.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjet-

je Gorica, p.o., izstopilo 24. 10. 1995; Bajt
Vilma, Tolmin, Zatolmin 44/A, vložila
560.000 SIT; Berginc Alojz Edvard, Srpe-
nica, Log Čezsoški 22, vložil 580.000 SIT;
Baloh Vladimir, Breginj, Borjana 103, vlo-
žil 580.000 SIT; Brezovnik Janez, Tolmin,
Brunov drevored 1, vložil 480.000 SIT;
Benčnik Ivan, Tolmin, Gregorčičeva 18 A,
vložil 560.000 SIT; Berginc Klavdij, Bo-

vec, Brdo 42, vložil 440.000 SIT; Bric Bran-
ko, Breginj, Breginj 64, vložil 490.000 SIT;
Colja Damjan, Bovec, Kot 13, vložil
480.000 SIT; Cimprič Marijan, Tolmin, Vol-
če 54/C, 560.000 SIT; Črnilogar Peter, Do-
brovo, Medana 58, vložil 480.000 SIT; Čer-
nilogar Marija, Kobarid, Idrsko 34, vložila
480.000 SIT; Čebokli Rajmund, Breginj,
Sedlo 32, vložil 490.000 SIT; Grosar Milan,
Kobarid, Drežnica 50, vložil 550.000 SIT;
Grosar Marjan, Tolmin, Zalog 8, vložil
510.000 SIT; Ivančič Lavra, Tolmin, Bev-
kova 40, vložila 550.000 SIT; Ivančič Fer-
dinand, Kobarid, Kamno 63 A, vložil
590.000 SIT; Krmelj Stojan, Most na Soči,
Bača pri Modreju 15, vložil 550.000 SIT;
Kutin Gina, Srpenica, Žaga 12, vložila
480.000 SIT; Kenda Ciril, Tolmin, Preko-
morskih brigad 4, vložil 510.000 SIT; Kra-
gelj Marjan, Tolmin, Čiginj 32, vložil
550.000 SIT; Kavs Zorislava, Srpenica, Ža-
ga 112, vložila 180.000 SIT; Lahnarnar La-
dislav, Slap ob Idrijci, Pečine 46/A, vložil
560.000 SIT; Levpušček Božidar, Most na
Soči, Kanalski Lom 24, vložil 550.000 SIT;
Lovše Anton, Kobarid, Robič 8, vložil
630.000 SIT; Muškinja Božo, Tolmin, Ko-
sovelova 6, vložil 550.000 SIT; Mlekuž Da-
rinka, Tolmin, Cirila Kosmača, vložila
490.000 SIT; Miklavčič Dimitrij, Tolmin,
Na Hribih 15, vložil 580.000 SIT; Nikolič
Momir, Tolmin, Prekomorskih brigad 7, vlo-
žil 480.000 SIT; Rutar Dragica, Tolmin,
Grajska 4, vložila 490.000 SIT; Rot Jožef,
Srpenica, Žaga 111, vložil 530.000 SIT; Re-
beršek Jožef, Kobarid, Smast 37, vložil
610.000 SIT; Rutar Rajko, Tolmin, Gregor-
čičeva 8, vložil 300.000 SIT; Rosič Joško,
Breginj, Breginj 155, vložil 490.000 SIT;
Stergar Igor, Kobarid, Volaričeva 9, vložil
590.000 SIT; Štrukelj Slavica, Tolmin, Soš-
ka 21, vložila 560.000 SIT; Šimac Andrej,
Breginj, Breginj 14, vložil 580.000 SIT; Ter-
pin Adrijan, Kobarid, Potoki 6A, vložil
550.000 SIT; Vulč Vladimir, Bovec, Čezso-
ča 35 A, vložil 490.000 SIT; Žganec Ivan,
Tolmin, Prekomorskih brigad 10, vložil
550.000 SIT; Žuber Valentin, Kobarid, Kred
3, vložil 550.000 SIT; Colnarič Miran, Most
na Soči, Modrejce 8, vložil 90.000 SIT; Kra-
vanja Franc, Bovec, Dvor 30, vložil 520.000
SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
7,230.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Gregorči-
čeva 25, vložil 3,610.000 SIT; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana,  Kolodvorska 15,
vložil 3,610.000 SIT, vsi vstopili 24. 10.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lov-
še Anton, Kobarid, Robič 8, razrešen 24. 10.
1995 kot v.d. direktorja in imenovan za za-
časno upravo direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
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Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00491/01260-1996/AK z dne 2. 4. 1996.

Rg-39446

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00171 z dne 27. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AVRIGO, družba za avto-
busni promet in turizem, p.o., sedež: Ki-
dričeva 20, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00647/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, skrajšane firme, vpis ka-
pitala, vstop in izstop družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnika,
vpis nadzornega sveta, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5143373
Firma: AVRIGO, Družba za avtobusni

promet in turizem, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: AVRIGO, d.d., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 338,000.000 SIT

Ustanovitelji: Avtopromet Gorica, TOZD
Gorica, n.sub.o., izstopil 5. 12. 1995; Avto-
promet Gorica, TOZD Avtoremont, n.sub.o.,
izstopil 5. 12. 1995; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15; Odškodninski sklad,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, oba vložila po
33,800.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 190,220.000 SIT; udeleženci interne raz-
delitve, Nova Gorica, Kidričeva 20, vložili
67,600.000 SIT; udeleženci notranjega od-
kupa, Nova Gorica, Kidričeva 20, vložili
12,580.000 SIT, vsi vstopili 5. 12. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fili-
pič Ada, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča
16 A, razrešena 5. 12. 1995 kot direktorica
in imenovana za direktorico začasne upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brešan Vesna,
Cukjati Igor in Železnikar Danica, vstopili
5. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-39447

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00204 z dne 24. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03602/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947278
Firma: PATRIKS, Trgovina ter popra-

vilo avtomobilov, traktorjev in kmetijske
mehanizacije, d.o.o.

Skrajšana firma: PATRIKS, d.o.o., Do-
brovo

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  5212  Dobrovo,  Zadružna  ce-
sta 15

Osnovni kapital: 2,297.000 SIT
Ustanovitelj: Jurič Vojko, Dobrovo, Dr-

novk 15, vstopil 3. 5. 1996, vložil 2,297.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurič Vojko, Dobrovo, Drnovk 15,
imenovan 3. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize.

Rg-39448

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00182 z dne 24. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947227
Firma: ELKOR TRADE, Zastopstva,

trgovina, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana  firma:  ELKOR  TRADE,

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

govornostjo
Sedež:  5290  Šempeter,  Nikola  Te-

sle 12a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bone Robert, Solkan, Kla-

nec 1A in Panker Milan, Solkan, Šolska 44,
vstopila 10. 4. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bone Robert, Solkan, Klanec 1A, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za odsvoji-
tev in obremenitev nepremičnin, za kar mo-
ra imeti predhoden sklep skupščine; proku-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 964 Št. 14 – 14. III. 1997

rist Panker Milan, Solkan, Šolska 44, oba
imenovana 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-

na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja.

Rg-39461

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01496 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SONČNICA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Gore 2, Idrija, sedež: Gore
2a, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/02955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, vstop družbenika, spremembo zastop-
nika in uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5751292
Firma:  SONČNICA,  d.n.o.,  Knez  &

Co., Trgovsko podjetje Idrija
Skrajšana  firma:  SONČNICA,  d.n.o.,

Knez & Co., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Knez Marija, vstopila 8. 3.

1993 in Gnjezda Drago, vstopil 23. 5. 1994,
oba iz Idrije, Gore 2a, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Gnjezda Drago, Idrija, Gore 2a, imenovan
23. 5. 1994 za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-39462

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02260 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa LAMEX, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Vrtojba, sedež: Opekarniš-
ka 12, Vrtojba, 5290 Šempeter, pod vlož-
no št. 1/00693/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah  in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5337666
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Lasič Peter, Šempeter,
Opekarniška 12 in Nemec Angel, Nova Go-
rica, pri Hrastu 7, vstopila 20. 1. 1990, Vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing).

Rg-39463

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00602 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu  vpisa  PULIDENT,  p.o.,  Volčja
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Draga, Industrija za proizvodnjo izdel-
kov za zobozdravstvo, sedež: Volčja Dra-
ga 42, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5094542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šuc

Drago, razrešen 1. 1. 1996; Krušič Janko,
Dornberk, Prvačina 238, imenovan 1. 1.
1996 za v.d. direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-39465

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01482 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa FRAMIX-INT, Trgovina in
poslovne storitve, d.o.o., Tolmin, sedež:
Poljubin 24a, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01123/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416833
Osnovni kapital: 1,641.276 SIT
Ustanovitelj: Simčič Franc, Tolmin, Po-

ljubinj 24a, vstopil 18. 6. 1990, vložil
1,641.276 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39467

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01440 z dne 8. 5. 1996 pri
subjektu vpisa ERGO, Računalniški inže-
niring, d.o.o., Idrija, Rožna 2/a, sedež:
Rožna 2/a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00443/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5310385
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrovič Boris, Idrija, Rož-

na 2/a, vstopil 5. 12. 1989, vložil 1,628.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-39469

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00154 z dne 8. 5. 1996 pod
vložno št. 1/00114/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5075742003
Firma: PROJEKT Nova Gorica, Pod-

jetje za inženiring, urbanizem in geodezi-
jo, d.d., Podružnica Tolmin

Skrajšana firma: PROJEKT Nova Go-
rica, d.d., Podružnica Tolmin

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Tolmin, Trg Maršala Tita B/III
Ustanovitelj: Projekt Nova Gorica, Pod-

jetje za inženiring, urbanizem in geodezijo,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstopil 2. 4.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
guš Stanislav, Tolmin, Prekomorskih bri-
gad 14, imenovan 2. 4. 1996 za vodjo po-
družnice, ki zastopa podružnico brez omeji-
tev, razen pri poslih najema kreditov nad
zneskom 10.000 DEM in prevzema poslov-
nih obveznosti za podružnico oziroma usta-
novitelja v višini, ki presega 50.000 DEM,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
godbe ali drugega pravnega posla.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-39470

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02400 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PROMA, d.o.o., proizvod-
nja, inženiring in marketing, Nova Gori-
ca, sedež: Vojkova 45, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapi-
tala z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, vstop in izstop druž-
benika in vpis prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5337089
Firma: PROMA, d.o.o., Proizvodnja,

inženiring in marketing
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Laščak Nada, izstopila

23. 12. 1994; Bašin Damjan, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 39, vstopil 10. 1. 1992,
vložil 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pajntar Emil, izstopil 5. 5. 1994;
Bašin Pavel, Nova Gorica, Erjavčeva 7,
vstopil 23. 12. 1994, vložil 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
šin Pavel, Nova Gorica, Erjavčeva 7, razre-
šen 27. 12. 1994 in imenovan za prokurista;
Pajntar Emil, razrešen 5. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1995: 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-

nih strojev; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
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Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računalniških stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-39475

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00162 z dne 6. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943965
Firma: SDC-MEDICUS, Specialistični

diagnostični center, d.o.o., Šempeter pri
Gorici

Skrajšana firma: SDC-MEDICUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-

tojbenska cesta 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žiberna Darko, Komen,

Komen 132c; Saksida Silvan, Dornberk, Pr-
vačina 51; Zajc Anton, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 6c; Šinigoj Martin, Nova Gori-
ca, Kostanjeviška 1, Pristava; Brecelj Bog-
dan, Ajdovščina, Bevkova ulica 8; Dolenc
Igor, Nova Gorica, Lemutova 28; Klavora
Igor, Nova Gorica, Borisa Kalina 27; Ur-
bančič Bor, Šempeter pri Gorici, Cvetlična
42; Klemenc Matjaž, Nova Gorica, Klemen-
ta Juga 16; Fikfak Nataša, Dobrovo, Fojana
27, vstopili 5. 4. 1996, vložili po 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Žiberna Darko, Komen, Komen 132c,
imenovan 5. 4. 1996, zastopa in predstavlja
družbo v pravnem prometu s tretjimi na pod-
lagi sklepa skupščine, v drugih poslih pa za-
stopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov: 85121 Os-
novna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična dejavnost.

Rg-39472

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01433 z dne 7. 5. 1996 pri

subjektu vpisa JEŽ, d.o.o., vulkanizerstvo
Idrija, sedež: Gradnikova 12, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/01172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, vstop družbenika, razši-
ritev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5394317
Firma: JEŽ, d.o.o., Vulkanizerstvo in

trgovina Idrija
Osnovni kapital: 1,614.835 SIT
Ustanovitelja: Jež Drago, Idrija, Gradni-

kova 12, vstopil 15. 8. 1990, vložil
808.417,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jež Rafaela, Idrija, Gradnikova 12, vsto-
pila 23. 5. 1994, vložila 806.417,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jež
Rafaela, Idrija, Gradnikova 12, imenovana
23. 5. 1994 za namestnico direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na izvajanje go-
stinske dejavnosti (pripravljanje in proda-
janje hladnih in toplih jedi, točenje alko-
holnih in brezalkoholnih pijač, nudenje
prenočišč, prodaja tobačnih izdelkov in
vžigalic).

Rg-39476

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00122 z dne 6. 5. 1996 pod
vložno št. 1/03598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5939488
Firma: GATEX, d.o.o., proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Partizanska ce-

sta 1, Deskle
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelja: Gašparin Zvonimir, An-

hovo, Partizanska cesta 1, Deskle, vstopil
12. 2. 1996, vložil 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Močilnik Gašparin Ve-
ra, Anhovo, Partizanska cesta 1, Deskle,
vstopila 12. 2. 1996, vložila 830.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gašparin Zvonimir, Anhovo, Parti-
zanska cesta 1, Deskle, imenovan 12. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1996: 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike, 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z os-

tanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-39477

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00194 z dne 22. 5. 1996 pri
subjektu vpisa KOPI, Kovinarstvo, orod-
jarstvo in projektiranje, d.o.o., Vrtojba,
sedež:  9.  septembra  32,  Vrtojba,  5290
Šempeter  pri  Gorici,  pod  vložno  št.
1/02308/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5588006
Ustanovitelja: Markič Sandor, Nova

Gorica, Streliška 8; Ferjančič Valter, Nova
Gorica, Tominčeva 6, vstopila 2. 4. 1992,
vložila po 964.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jelerčič Janez, izstopil 23. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 2996: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja  vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
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Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 3306/94 Rg-13163

Družba MONDIAL, podjetje za turi-
zem in storitve, d.o.o., Škofja Loka, s se-
dežem v Škofji Loki, Kidričeva 19, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/4464/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Fran-
čič Sonja, Kranj, Mlakarjeva 24.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 29. 3. 1995

Srg 1153/96 Rg-101956

Družba IRMINE, strojno in ročno ple-
tenje ter izdelovanje tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Jesenice, s sedežem C. revolucije 20,
Jesenice,  vpisana  na  reg.  vl.  št. 1/3751/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zev-
nik Irma, C. revolucije 20, Jesenice.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 1. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-3/97-3 Ob-851

Pravila sindikata Vzgojnovarstvenega
zavoda “Mladi rod”, Črtomirova 14,
Ljubljana, sprejeta na občnem zboru sindi-
kalne organizacije Vzgojnovarstvenega za-
voda “Mladi rod”, Črtomirova 14, Ljublja-
na, Sindikata vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije, dne 16. 1. 1997 se hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Be-
žigrad. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov št. 3, dne 11. 2. 1997.

Št. 028-10/96-2 Ob-852

1. V hrambo pri upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata DP Stanovanjski
servis, p.o., Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata organi-
zacije Družbeno podjetje Stanovanjski ser-
vis, p.o., Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Družbeno podjetje Sta-
novanjski servis, p.o., Ptuj;
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– sedež  sindikata:  Jadranska  ul.  12,
Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 77.

3. Matična števika sindikata Družbene-
ga podjetja Stanovanjski servis, p.o. Ptuj, je
1144154.

Št. 02400-001/97-01/0443 Ob-866

Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti ter promet in zveze Upravne
enote Žalec sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov z dne 28. 2.
1997 pod zap. št. 70, z nazivom pravilnik o
delovanja enote sindikata FIDES, ki ga je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: FIDES sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije, enota ZD Ža-
lec in sedežem Prešernova ulica 6, Žalec.

Št. 028-6/97-3 Ob-867

Pravilnik sindikata PC Nanos Postoj-
na, Tržaška 59, Postojna Poslovnega si-
stema Mercator, d.d., Dunajska 107,
Ljubljana, Konfederacija novih sindika-
tov  Slovenije  -  Neodvisnost  sprejeta  na
ustanovnem zboru dne 30. 1. 1997 se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Be-
žigrad. Pravilnik je vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov št. 6, dne 17. 2. 1997.

Št. 06/02-02400-11/96 Ob-868

Pravila sindiakta z imenom Sindikat de-
lavcev trgovine Slovenije - Sindikat Au-
toemona, d.d., Ljubljana, s sedežem, Ce-
lovška  252,  Ljubljana,  se  z  dne   30. 12.
1996 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 134.

Št. 06/02-02400-1/97 Ob-869

Pravila sindiakta z imenom Sindikat de-
lavcev prometa in zvez Slovenije – Sindi-
kat Kompas Hertz, s sedežem, Celovška
206, Ljubljana, se z dne 22. 1. 1997 hrani-
jo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljub-
ljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 135.

Št. 06/02-02500-2/97 Ob-870

Pravila sindikata z imenom Sindikat ko-
vinske in elektro industrije podjetja Po-
lar, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Celovška
180 b, Ljubljana, se z dne 5. 2. 1997 hrani-
jo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljub-
ljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindiaktov pod zap. št. 136.

Št. 028-1/97-3 Ob-945

Pravila sindikata zdravstvene admini-
stracije Slovenije, Linhartova 13, Ljub-
ljana,  Konfederacija  novih  sindikatov
Slovenije – Neodvisnost sprejeta na usta-
novni skupščini SIZAS dne 27. 6. 1996 se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpo-

stava Bežigrad. Pravila so vpisana v eviden-
co statutov sindikatov št. 1, dne 17. 2. 1997.

Št. 028-5/97-3 Ob-946

Pravila sindikata Osnovne šole narod-
nega heroja Maksa Pečarja, Črnuška c.
9, Ljubljana-Črnuče, Sindikat vzgoje, izo-
braževanja in znanosti Slovenije, sprejeta
na ustanovnem sestanku sindikalne organi-
zacije dne 15. 3. 1990 se hranijo pri Uprav-
ni enot Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pra-
vila so vpisana v evidenco statutov sindika-
tov št. 5, dne 17. 2. 1997.

Št. 121-3/97-08 Ob-947

Statut sindikata avtobusnega prometa
Alpetour Potovalne agencije, s sedežem v
Kranju, Mirka Vadnova 8, se hrani pri
Upravni enoti Kranj.

Statut je z dnem izdaje te odločbe vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
145.

Št. 02400/002/97 Ob-948

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
4. 3. 1997 vpisala v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 2/97 pravila organizacije
sindikata delavcev Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Razglasi sodišč

Amortizacije

N 356/96 R-38

Na predlog predlagateljice Hilde O’Kell,
Werlo 28, 52525 Heinsberg, Nemčija, ki jo
zastopa pooblaščenka Jerca Smrtnik, Draga
24, Ljubljana, se uvaja amortizacija hranil-
ne knjižice št. 010-331165/19 na geslo, od-
prta pri Novi LB, d.d., Ljubljana, Podružni-
ca Ljubljana Center, Trg Republike 2, Ljub-
ljana, s stanjem 3,200.000 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 13. 2. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 27/96 S-96

To sodišče v postopku prisilne poravna-
ve, ki se vodi med dolžnikom Trgovsko
podjetje Teko, Celje p.o., Gubčeva ulica 1
in njegovimi upniki, pod opr. št. St 27/96,
obvešča upnike dolžnika, da bo narok za
prisilno poravnavo dne 7. aprila 1997 ob
10. uri v sobi št. 106/I. nadstropje tega so-
dišča.

Dolžnik v načrtu finančne reorganizaci-
je ponuja upnikom izplačilo njihovih terja-
tev v višini 50% z obrestno mero TOM+0%
in plačilom do 31. 12. 1997, razen za terja-
tve ločitvenih upnikov in upnikov delavcev
za plače do višine izhodiščnih po kolektivni
pogodbi, za katere se položaj ne spremeni.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem so-
dišču v stačajni pisarni soba št. 123/a I.
nadstropje ob uradnih urah, ki so v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo še popoldan od 13. do 15. ure.

Upniki lahko o predlagani prisilni po-
ravnavi glasujejo tudi pisno. Če je upnik
pravna oseba, mora vlogi, s katero glasuje,
priložiti dokaz, da je vlogo podpisal zastop-
nik.

Okrožno sodišče v Celju

dne 3. 3. 1997

St 22/96 S-97

V stečajnem postopku dolžnika Resta-
vracija Tine na Klancu d.o.o. Portorož –
v stečaju, bo 1. narok za preizkus terjatve
dne 2. 4. 1997 ob 13. uri, v sobi št. 153.

St 25/93 S-98

V stečajnem postopku dolžnika Grad-
beno podjetje Gradis d.d. Koper – v ste-
čaju, bo narok za preizkus terjatev dne 16. 4.
1997 ob 12. uri, v sobi št. 153.

St 23/91 S-99

V stečajnem postopku zoper dolžnika
Obrtna zadruga Bor p.o. Sežana – v ste-
čaju, bo narok za preizkus terjatev dne 2. 4.
1997 ob 12.45, v sobi št. 153.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 3. 3. 1997

St 9/96 S-100

To sodišče vabi v postopku prisilne po-
ravnave opr. št. St 9/96 med predlagateljem
prisilne poravnave Gins, podjetje za eko-
nomske, finančne in knjigovodske stori-
tve d.o.o., Libeliška gora 45, Libeliče in
njegovimi upniki, upnike na narok za skle-
nitev prisilne poravnave, ki bo dne 2. 4.
1997 ob 9. uri v sobi št. 28 tukajšnjega so-
dišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije predlagatelja ogledajo v sobi
št. 9 tukajšnjega sodišča in sicer ob uradnih
urah, ki so v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure v sredo od 13. do 15. ure.

Predlagatelj prisilne poravnave je razvr-
stil terjatve v naslednje razrede:

1. Razred dobaviteljev, katerim ponuja
60% poplačila v roku dveh let od pravno-
močnosti sklenjene prisilne poravnave, s 6%
letnimi obrestmi.

2. Razred kreditodajalcev, od zap. št.
1-21, katerim ponuja 60% poplačilo v roku
dveh let od pravnomočnosti sklenjene pri-
silne poravnave, s 6% letnimi obrestmi.

3. Kreditodajalcu pod zap. št. 22 pa po-
nuja 100% poplačilo v roku treh let od prav-
nomočnosti sklenjene prisilne poravnave, s
6% letnimi obrestmi.

Upniki lahko o predlagani prisilni po-
ravnavi glasujejoo tudi pisno. K vlogi, s
katero bodo glasovali, morajo priložiti do-
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kaz, da je vlogo podpisal zakoniti zastopnik
oziroma pooblaščenec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 4. 3. 1997

St 2/97 S-101

To sodišče je dne 27. 2. 1997 s sklepom
opr. št. St 2/97 začelo stečajni postopek nad
podjetjem Iskra – Releji Tovarna relejev
d.o.o. Makole.

Odslej firma glasi Iskra – Releji Tovarna
relejev d.o.o. Makole – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Mit-
ja Zagrajšek, dipl. ek., Pregarčevih 26, Ma-
ribor.

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 9. 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 27. 2. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 2. 1997

St 20/95 S-102

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Miproel, Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Nova Gorica, Liskur 19, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 27. 3. 1997
ob 8.30 pri tem sodišču v sobi 114/I.

St 8/96 S-103

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Meblo Oblazinjeno pohištvo d.o.o.
Nova Gorica, bo drugi narok za preizkus
terjatev dne 27. 3. 1997 ob 9. uri pri tem
sodišču v sobi 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 5. 3. 1997

St 13/96-15 S-104

Z dne 6. 3. 1997 se začne stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom EEK Holding,
Videm, d.o.o., Biserjane 6/a.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Emerik Zver mag. veterinarskih znanosti iz
Murske Sobote, Grajska ul. št. 1.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po objavi okli-
ca. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo dne
23. 6. 1997 pri tukajšnjem sodišču ob 12. uri
v sobi št. 12.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 6. 3. 1997

St 5/97 S-105

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/97 sklep z dne 7. 3. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom KLC, Proizvodnja kotalnih ležajev,
d.o.o., Celje, Ipavčeva 20.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hramec Rudi, dipl. jur., Praprotnikova 1,
Mozirje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 1997 ob 14. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 7. 3. 1997

St 4/97 S-106

To sodišče je s sklepom St 4/97 dne 6. 3.
1997 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom Lesnina MG Miles, d.o.o., Grosup-
lje, Industrijska c. 1.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 6. 1997 ob 13.30 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 3. 1997

St 3/94 S-107

Ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdeli-
tvene mase in se stečajni postopek nad ste-
čajnim dolžnikom Napoleon International,
d.o.o., Piran, Gregorčičeva 43, v stečaju,
zaključi.

Stvari - oprema, ki je vgrajena v objeku,
stoječem na parceli št. 356 in 353, k.o. Pi-
ran-mesto se prenesejo na upnika SŽ Con-
sulting, p.o., Ljubljana.

Stroški stečajnega postopka se odmerijo
na 250.000 SIT.

Boris Slapnik se razreši funkcije stečaj-
nega upravitelja.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja
izbris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 5. 3. 1997

St 4/97 S-108

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/97 sklep z dne 6. 3. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Kreator, Obrtno podjetje, p.o., Ce-
lje, Ulica mesta Grewenbroich 11, Celje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Ternovšek, Jurčičeva 5, Velenje.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. junija 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I tu-
kajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 6. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 3. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 206/97 La-65

Stanovanjsko  podjetje  Velenje,  p.o.,
Koroška 48, Velenje, podaljšuje rok za jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj
zaposlenim in upokojencem) v interni raz-
delitvi in notranjem odkupu delnic podjetja
v postopku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljša do vključno 20. 3. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen 13. 7.

1995 v časopisu Slovenec in v Uradnem
listu RS, št. 42 z dne 21. VII. 1995.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/853-281 ali osebno na sedežu podjetja
pri Karlu Sinku.

Stanovanjsko podjetje, p.o., Velenje

Št. 8 La-69

Podjetje Velo, trgovina na veliko in
malo, p.o., Ljubljana, Celovška c. 150 po-
daljšuje rok za interno razdelitev in notranji
odkup do vključno 15. 4. 1997.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-
ni in upokojenci podjetja.

Interna razdelitev in notranji odkup bo
potekal na sedežu podjetja, vsak delovnik
med 8. in 12. uro. Vplačino delnic iz no-
tranjega odkupa se izvede z denarjem na
privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0026752, pri vplačilu se na-
vede: “plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa”.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa za zamenjavo in odkup
delnic je bil objavljen v časopisu Delo, dne
14. 3. 1997 in v Uradnem listu RS, z dne
21. II. 1997.

Vse dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravičenci dobijo vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure na sedežu podjet-
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ja pri Virant Sonji ali Trampuš Lidiji ali po
tel. 15-95-030 ali osebno.

Velo, p.o., Ljubljana

La-62

Lesnina Gramex, trgovina z gradbeni-
mi in reprodukcijskimi materiali, stroji
in orodji p.o. Ljubljana, Verovškova 72
(novi naslov: Šmartinska 106) podaljšuje
javni poziv upravičencem pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic podjetja, ki
je bil prvič objavljen dne 6. 9. 1996 v Urad-
nem listu RS, časopisu Delo in na oglasni
deski podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
14. 4. 1997.

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

Lesnina Gramex, p.o.
Ljubljana

Št. 29/97 La-64

Megrad inženiring, p.o. Ljubljana, Ce-
sta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim,
upokojencem) do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 11. 4. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad inženiring p.o. Ljubljana

Št. 8/97 La-63

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja Hidro Koper, podjetje za gradbe-
ništvo in vodno gospodarstvo, p.o., Ferrar-
ska 10, Koper, na podlagi programa lastnin-
skega preoblikovanja družbenega podjetja,
ki ga je z odločbo, št. LP 01056/1997-IJS z
dne 10. 2. 1997 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Hidro
Koper, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Hidro Koper, p.o.,

Ferrarska 10, Koper.
Podjetje je registrirano pri registrskem

sodišču v Kopru pod številko registrskega
vložka št. 1/401/00 Koper.

2. Matična številka: 5142334.
3. Dejavnost: 45.240.
Osnovna dejavnost podjetja je: hidro-

gradnja in urejanje voda.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je Hidro Koper, p.o. je podjetje v 100%
družbeni lastnini.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovane družbe:

1. Republika Slovenija – ministrstvo za
okolje in prostor – 21,341%,

2. Občina Koper – 2,996%,
3. Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 7,566%,
4. Odškodninski Sklad RS – 7,566%,
5. Sklad RS za razvoj – 15,133%,
6. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve delnic – 15,133%,
7. Upravičenci iz programa notranjega

odkupa – 30,265%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 123,790.000
SIT.

Za zgoraj navedeno višino osnovnega
(nominiranega) kapitala bo podjetje v po-
stopku lastninskega preoblikovanja izdalo
123.790 začasnic (dalje delnic), ki jih bo po
vpisu preoblikovanja podjetja v sodni regi-
ster nadomestilo z delnicami, z nominalno
vrednostjo 1 delnice v višini 1.000 SIT. Od
skupnega števila izdanih delnic bo podjetje
v postopku izvedbe programa izročilo Re-
publiki Sloveniji – Ministrstvo za okolje in
prostor ter Občini Koper po določbah zako-
na o javnih gospodarskih službah 30.172
delnic.

Na podlagi predhodno ugotovljenega je
agencija ugotovila vrednost nominiranega
družbenega kapitala, ki je osnova za preob-
likovanje po zakonu, po stanju 1. 1. 1993 v
višini 93,663.000 SIT z otvoritveno bilan-
co, ki jo je podjetje izdelalo na podlagi me-
todologije, predpisane z uredbo o metodo-
logiji za izdelavo otvoritvene bilance sta-
nja.

Za zgoraj navedeno višino družbenega
kapitala bo podjetje izdalo 93.663 delnic.

Podjetje je izbralo sledeče načine last-
ninskega preoblikovanja:

1. Prenos delnic na Pokojninski sklad –
v višini 10% družbenega kapitala,

2. Prenos delnic na Odškodninski sklad
– v višini 10% družbenega kapitala,

3. Prenos delnic Sklad RS za razvoj – v
višini 20% družbenega kapitala,

4. Interna razdelitev delnic – v višini
20% družbenega kapitala,

5. Notranji odkup delnic – v višini 40%
družbenega kapitala,

6. Prenos delnic na Sklad za razvoj po
29. členu ZLPP.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Hidro Koper, podjetje za grad-

beništvo in vodno gospodarstvo, p.o.,
Ferrarska 10, Koper, poziva vse upravičen-
ce (vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da v roku 30 dni
po objavi tega oglasa, v dnevniku Delo,
predložijo svoje lastniške certifikate in po-
trdila iz 25.a člena v zameno za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri in-
terni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, dnevniku Delo
in oglasnih deskah podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetja za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapi-

tala podjetja, opravilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Hidro Koper, podjetje za gradbeništvo
in vodno gospodarstvo, p.o., Ferrarska 10,
Koper, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

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

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

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% druž-
benega kapitala lahko upravičenci, ki so so-
delovali pri interni razdelitvi, presežne last-
niške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa, tako da se presežek cer-
tifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na v postopku interne razdelitve, bo podjet-
je preneslo Skladu RS za razvoj za namene
odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Hidro Koper, podjetje za grad-

beništvo in vodno gospodarstvo, p.o.,
Ferrarska 10, Koper poziva upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic podjetja. Notranji od-
kup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo delnic v višini 40% druž-
benega kapitala z upoštevanjem 50% popu-
sta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati, po-
trdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifika-
tov in potrdil iz 25.a člena interne razdeli-
tve.

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

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino bo potekalo na sedežu podjetja
vsak delovnik med 8. in 14. uro v 30-dnev-
nem razpisnem roku, ki prične teči od dne-
va objave v dnevniku Delo. Vpisni rok je
prikluziven.

Delnice za gotovino se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Koper, št.
51400-698-000-0006623, z navedbo: plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu,
z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po
objavi. Vsako nakazilo na poseben privati-
zacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje upravičenec dokaže s potrjeno položni-
co v blagajni podjetja v 30 dneh po objavi v
dnevniku Delo.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
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kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot delnice interne razdeli-
tve in so neprenosljive dve leti, od izdaje,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notra-
njega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa. Os-
nutek pravil bo na vpogled na vpisnih me-
stih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potr-
dil presežejo celotni znesek kupnine za ce-
lotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov, potrdili in gotovino se vplača-
ni zneski znižajo ob upoštevanju predzad-
njega odstavka 32. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij.

4.3. Prenos delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj po 29. členu ZLPP

Podjetje bo delnice, ki bodo preostale
potem, ko bo opravilo prenose razdelitve
delnic in prodaje po določilih 22., 23. in 25.
člena ZLPP, preneslo na Sklad RS za razvoj
v skladu z določili 29. člena ZLPP kot na-
vadne delnice.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodane in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Babič Marici,
na telefonski številki 066/32-670 ali osebno
na sedežu podjetja.

Hidro Koper, p.o.

La-66

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Kemična to-
varna Podnart d.d., ki ga je z odločbo št. LP
00914/3/1997-KJ z dne 5. 3. 1997 odobrila

agencija Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, ter skladno z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Kemična tovarna Podnart d.d., objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma  in  sedež:  Kemična  tovarna
Podnart 43, Podnart.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju
pod številko reg. vl. 1-206-00.

2. Matična številka: 5034507.
3. Dejavnost podjetja: proizvodnja kemi-

kalij in preparatov za galvanotehnično in
kemično zaščito kovin in drugih materia-
lov.

4. Pravna oblika organiziranosti: del-
niška družba v družbeni lastnini (100%
družbeni kapital).

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 4,5%,

– Odškodninski sklad 4,5%,
– Sklad RS za razvoj za nadaljnjo proda-

jo pooblaščenim investicijskim družbam
9%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve 9%,

– upravičenci iz naslova notranjega od-
kupa 18%,

– strateški investitor iz naslova poveča-
nja lastniškega kapitala 55%.

6. Predvidena kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja:

– prenos 10% delnic, ki predstavljajo ob-
stoječi družbeni kapital podjetja, na Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,

– prenos 10% delnic, ki predstavljajo ob-
stoječi družbeni kapital podjetja, na Odškod-
ninski sklad,

– prenos 20% delnic, ki predstavljajo ob-
stoječi družbeni kapital podjetja, na Sklad
RS za razvoj za nadaljnjo prodajo poob-
laščenim investicijskim družbam,

– interna razdelitev 20% delnic, ki pred-
stavljajo obstoječi družbeni kapital podjet-
ja,

– notranji odkup 40% delnic, ki pred-
stavljajo obstoječi družbeni kapital podjet-
ja,

– povečanje lastniškega kapitala z zbira-
njem ponudb za prodajo dodatnih delnic v
višini 122,22% obstoječega družbenega ka-
pitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev: podjetje poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence Kemične tovarne Podnart, da v roku
30 dni od objave tega oglasa in poziva v
Delu ter na oglasni deski podjetja vpišejo
delnice v zameno za lastniške certifikate in
potrdila (1. krog). Če v navedenem roku ne
bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih
interni razdelitvi, bo podjetje objavilo inter-
ni razpis s pozivom k vpisu delnic ožjih
držinskih članov zaposlenih v podjetju in v
njem določilo nov 10-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (2. krog). Če tudi v tem drugem
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic, na-
menjeni interni razdelitvi, preneslo na Sklad
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. Če bo v
prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic iz interne razdelitev, bo
presežek lastniških certifikatov in potrdil v
soglasju z upravičencem proporcionalno
uporabljen v notranjem odkupu.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice, ki jih bo zamenjalo za delnice po
vpisu lastniškega preoblikovanja v sodni re-
gister.

7.2. Notranji odkup: podjetje poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
Kemične tovarne Podnart, da v roku 30 dni
od objave tega oglasa in poziva v Delu ter
na oglasni deski podjetja vpišejo in vplača-
jo delnice s 50% popustom. Delnice se vpla-
čujejo z gotovino in morebitnimi presežki
lastniških certifikatov in potrdil iz interne
razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene
v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa
zadržal in z njim upravljal Sklad RS za raz-
voj. Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko vplačajo kupnino za prvi paket del-
nic, postanejo udeleženci notranjega od-
kupa.

Dokler program notranjega odkupa ni za-
ključen, so delnice prenosljive le med ude-
leženci programa, nato pa v skladu z določi-
li statuta.

8. Delnice iz interne razdelitve in notra-
njega odkupa bodo upravičenci lahko vpi-
sovali vsak delovni dan od 7. do 14. ure na
sedežu družbe v okviru zgoraj opredeljenih
rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem v programu lastninskega preobliko-
vanja bo vsak delovnik med 8. in 14. uro
posredovala Marijana Rebernik, tel
064/731-136.

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

agencije o odobritvi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja Kemična tovarna
Podnart kršene njegove na zakonu temelje-
če pravice oziroma pravna korist ter se po-
stopka pri agenciji ni udeleževal kot stran-
ka, lahko uveljavi varstvo svojih pravic v
15 dneh po tej objavi s pritožbo na Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj. Pri-
tožbo zoper odločbo agencije o odobritvi
programa lastninskega preoblikovanja je
treba oddati Agenciji RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo.

Kemična tovarna Podnart

Št. 674/97 La-67

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) ponov-
no objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
novo odločbo LP 01128/1997-AK, z dne
10. 2. 1997, s katero se razveljavi odločba
LP 01126/1996-AK, z dne 27. 9. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
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Firma:  Splošno  gradbeno  podjetje
Gradbinec Kranj p.o., Kranj.

Sedež: Kranj, Nazorjeva ul. 1
Matična številka: 5098173
Šifra dejavnosti: 050100.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano pri pristojnem so-

dišču v Kranju, enota Kranj, registrirano
kot podjetje s polno odgovornostjo (p.o.),
pod registrskim vložkom št. 1-249/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

Kapitalski sklad pok. in inv. zavarova-
nja – 10%,

Slovenski odškodninski sklad – 10%,
Sklad RS za razvoj – 20%,
udeleženci interne razdelitve – 20%,
udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacije načinov lastninskega

preoblikovanja
Prenos navadnih delnic na sklade iz 22.

člena ZLPP
Interna razdelitev delnic
Notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetja, poziva vse zaposlene, nekdaj za-

poslene in upokojene delavce podjetja in v
družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v časo-
pisu Delo, vložijo svoje lastniške certifikate
in potrdila za manj izplačane plače v zameno
za delnice ter tako sodelujejo v interni razde-
litvi delnic podjetja. Upravičenci lahko pred-
ložijo svoje lastniške certifikate in potrdila v
navedenem roku vsak delovnik od 8. do
12. ure na blagajni družbe. Rok je prekluzi-
ven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi del-
nic podjetja. Podjetje bo za interno razdeli-
tev delnic podjetja namenilo 20% družbene-
ga kapitala podjetja. Kolikor bo vrednost
predloženih lastniških certifikatov in potrdil
upravičencev presegla 20% družbenega ka-
pitala, lahko tisti upravičenci, ki so sodelo-
vali pri interni razdelitvi delnic podjetja upo-
rabijo presežek lastniških certifikatov in po-
trdil za kupnino v notranjem odkupu delnic.
Pri tem bo podjetje v zameno za lastniške
certifikate in potrdila razdelilo delnice inter-
ne razdelitve in uporabilo presežke lastniških
certifikatov in potrdil za notranji odkup del-
nic proporcionalno za vsakega upravičenca
posebej. V primeru, da bo ostal del delnic,
namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih. Delnice, ki bodo
razdeljene v okviru interne razdelitve, so na-
vadne delnice, ki se glasijo na ime in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem. Podjetje bo delnice vodi-
lo v dematerializirani obliki.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj za-

poslene in upokojene delavce podjetja in družb
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30
dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo
vplačajo delnice in tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja. Delnice bo
mogoče vplačati na poseben privatizacijski
račun št. 51500-698-4270, z navedbo: Plačilo
kupnine za delnice notranjega odkupa. Rok za
vplačilo delnic je prekluziven.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne
more sodelovati v notranjem odkupu delnic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti
iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili so neprenosljive iz-
ven kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci, ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate in potrdila, so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.
Po preteku tega časa postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notra-
njega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z
vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi
soglasje k aktu o lastninskem preoblikova-
nju in statutu ter pristopili k delniškemu
sporazumu s pravili notranjega odkupa.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo agencije o odobritvi objavljenega
programa lastninskega preoblikovanja krše-
ne njegove, na zakonu temelječe pravice
oziroma pravne koristi, ter se postopka na
agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v 15 dneh
od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade Re-
publike Slovenije v Ljubljani. Pritožba zo-
per odločbo agencije o odobritvi programa
preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo Kotnikova
28, Ljubljana.

Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja v dopoldan-
skem času po telefonu 064/226-300 ali oseb-
no na sedežu družbe, kjer jim je na voljo tudi
osnutek statuta delniške družbe ter delničar-
skega sporazuma s pravili notranjega odku-
pa. Kontaktna oseba je Damjan Ahačič.

SGP Gradbinec Kranj p.o.

Št. 144 La-68

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
objavlja Agrokombinat Maribor, p.o., Parti-
zanska cesta 6, Maribor, na podlagi progra-
ma lastninskega preoblikovanja podjetja, ki
ga je z odločbo, št. LP 00867/1997-BR z
dne 27. 2. 1997 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Agro-
kombinat Maribor, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Agrokombinat Ma-

ribor p.o., Partizanska cesta 6, Maribor.
Podjetje je registrirano pri registrskem

sodišču v Mariboru, pod številko registr-
skega vložka, št. 1/724-00.

2. Matična številka: 5146984.

3. Dejavnost: 01.300.
Osnovna dejavnost podjetja je mešano

kmetijstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: Agro-

kombinat Maribor p.o. je podjetje v družbe-
ni lastnini z vsem premoženjem, ki ga ima v
upravljanju.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,09%,

2. Odškodninski sklad RS – 9,09%,
3. Sklad RS za razvoj – 18,18%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve delnic – 18,18%,
5. upravičenci iz programa notranjega

odkupa – 18,18%,
6. upravičenci iz naslova javne prodaje

– 18,18%,
7. upravičenci iz naslova denacionaliza-

cije – 9,08%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja
Podjetje je izbralo sledeče načine last-

ninskega preoblikovanja:
1. prenos delnic na Pokojninski sklad –

v višini 10% družbenega kapitala,
2. prenos delnic na Odškodninski sklad

– v višini 10% družbenega kapitala,
3. prenos delnic na Sklad RS za razvoj –

v višini 20% družbenega kapitala,
4. interna razdelitev delnic – v višini

20% družbenega kapitala,
5. notranji odkup delnic – v višini 20%

družbenega kapitala,
6. javna prodaja – v višini 20% družbe-

nega kapitala.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Agrokombinat Maribor, p.o.,

Partizanska cesta 6, Maribor, poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da v ro-
ku 30 dni po objavi tega oglasa v dnevniku
Večer, predložijo svoje lastniške certifikate
v zameno za začasnice (kasneje delnice) ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve delnic v Uradnem listu
RS, dnevniku Večer in na oglasnih deskah
podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek delnic do
20% vrednosti celotnega družbenega kapi-
tala podjetja, opravilo interni razpis za ožje
družinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Agrokombinat Maribor, p.o., Partizan-
ska cesta 6, Maribor, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

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

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

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
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bijo za kupnino za delnice v programu no-
tranjega odkupa, tako da se presežek certifi-
katov uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov v postopku interne
razdelitve, bo podjetje preneslo Skladu RS
za razvoj za nemene odprodaje pooblašče-
nim investicijskim družbam v skladu z do-
ločili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Agrokombinat Maribor, p.o.,

Partizanska cesta 6, Maribor, poziva upra-
vičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da lahko sode-
lujejo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal
istočasno z interno razdelitvijo delnic, v vi-
šini 20% družbenega kapitala z upošteva-
njem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket delnic notranjega
odkupa vplačali s presežnimi certifikati in
denarnimi vplačili ter z zamenjavo presež-
nih lastniških certifikatov.

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

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate bo potekalo na sedežu
podjetja vsak delovnik med 8. in 14. uro v
30-dnevnem razpisnem roku, ki prične teči
od dneva objave v dnevniku Večer. Vpisni
rok je prekluziven.

Delnice za gotovino se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-000-0016252, z navedbo: plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu,
z odobritvijo na žiro račun v 30 dneh po
objavi. Vsako nakazilo na poseben privati-
zacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje upravičenec dokaže s potrjeno položni-
co v blagajni podjetja v 30 dneh po objavi v
dnevniku Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajajo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate, so enake kot del-
nice interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale del-
nice programa notranjega odkupa.

Organizacija programa notranjega odkupa
bo določena s pravili notranjega odkupa, ki
bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek
pravil bo na vpogled na vpisnih mestih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic in presežnih certifikatov presežejo
celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v pro-
gram notranjega odkupa, se vplačani zneski
znižajo.

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

4.3. Javna prodaja delnic podjetja
Z javno prodajo dela delnic podjatja se

bo podjetje preoblikovalo s predvidoma
20% vrednosti družbenega kapitala po ot-
voritveni bilanci stanja, kar znaša
90,792.000 SIT, oziroma 90.792 navadnih
delnic podjetja.

Prej naveden odstotek družbenega kapi-
tala namenjen javni prodaji se lahko pove-
ča, kolikor udeleženci programa notranjega
odkupa vplačajo v prvem obroku dejansko
manj delnic, kot jih je po programu bilo
namenjenih v ta namen.

V tem primeru se šteje notranji odkup
kot uspešen v zmanjšanem obsegu, za preo-
stanek delnic, ki se tako ugotovi pa se pove-
ča odstotek družbenega kapitala namenjen
javni prodaji.

Delnice javne prodaje se plačujejo z last-
niškimi certifikati državljanov in gotovino.
Kadar se delnice pri javni prodaji vplačuje-
jo z lastniškimi certifikati državljanov se
njihova cena, določena na podlagi cenitve
podjetja ne revalorizira.

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo pod-
jetje Agrokombinat Maribor, p.o. organizi-
ralo in izvedlo:

– na sedežu podjetja Agrokombinat Ma-
ribor, p.o., Partizanska c. 6, Maribor, kjer se
bo izvajalo vpisovanje in vplačevanje delnic
s certifikati, vsak delovni dan od 8. do 14. ure,

– na sedežu Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d. – Centrala, Vita Kraigherja 4, kjer
se bo izvajalo vpisovanje in vplačevanje del-
nic s certifikati in gotovino, in sicer od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure.

Vpisovanje in vplačevanje delnic bo po-
tekalo 30 dni od objave razpisa javne pro-
daje delnic v dnevniku Večer.

Upravičenci za vplačilo delnic v postop-
ku javne prodaje so izključno domače fizič-
ne in pravne osebe. Pri tem imajo domače
fizične osebe (državljani Republike Slove-
nije) prednostno pravico odkupa.

Posamezni kupec delnic v javni prodaji
lahko kupi za gotovino največ 500 delnic.
Za vplačila s certifikati ni omejitev.

Prednostna pravica odkupa se uveljavi v
primeru, da vpisano število vseh delnic za
več kot 30% preseže razpisano število del-
nic iz Javne prodaje. V tem primeru se naj-
prej cena oblikuje v skladu z določili ured-
be in programa.

V primeru, da samo državljani vpišejo
nad 30% več delnic od razpisanih, se naj-
prej v celoti izločijo vplačila pravnih oseb,
državljanom pa se ob upoštevanju za 30%
povečane cene sorazmerno zmanjša število
delnic, preveč plačana kupnina pa se vrne
vpisovalcem delnic.

V primeru, da skupen vpis (fizične in
pravne osebe) za več kot 30% preseže razpi-
sano število delnic, se ob upoštevanju pove-
čane cene delnic uporabi načelo paritete zni-
žanja presežnega vpisa le pri pravnih osebah.

Vpisovanje in vplačevanje delnic iz na-
slova javne prodaje se prične najkasneje 30

dni po pridobitvi dovoljenja za javno prodajo
in traja najmanj 30 dni od dneva objave pozi-
va za vključitev v javno prodajo delnic v
okviru programa lastninskega preoblikova-
nja v dnevniku Večer. Rok je prekluziven.

Podjetje ne bo vložilo zahtevka za kotacijo
delnic na borzi. Udeleženci in zainteresirani
lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z
vplačilom delnic iz naslova javne prodaje na
sedežu podjetja, tel številka 062/224-201, pri
Pečuh Bogdanu in Draš Ireni.

Nominalna vrednost delnice je 1.000 SIT
in prodajna cena delnic, ki velja za program
lastninskega preoblikovanja je 1.218 SIT za
delnico.

Na vpisnih mestih bo predložen prospekt
za izvedbo javne prodaje delnic podjetja.

Podjetje bo v 10 dneh po izteku javne
prodaje objavilo izide o uspehu javne pro-
daje v dnevniku Večer.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljanai.

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

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Pečuh Bogda-
nu in Draš Ireni, na tel. št. 062/224-201 ali
osebno na sedežu podjetja.

Agrokombinat Maribor, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 88/97 Ob-863

Razpisna komisija Lekarniške zbornice
Slovenije razpisuje delovno mesto

sekretarja zbornice
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje pogoje:
– diplomiran inženir farmacije ali diplo-

mirani pravnik,
– pet let delovnih izkušenj na odgovor-

nih delovnih mestih,
– organizacijske sposobnosti in pozna-

vanje lekarniške in zdravstvene problemati-
ke in zakonodaje,

– znanje tujega jezika.
Mandat traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Lekarniška
zbornica Slovenije, Ljubljana, Ulica stare
pravde 11 z oznako “za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v
15 dneh po odločitvi.

Lekarniška zbornica Slovenije
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Razpisi
javnih natečajev

Št. 220-009/96 Ob-944

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprave Republike Slovenije
za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a

razveljavlja

javni razpis za izbiro izvajalca za izdela-
vo tehnične dokumentacije za radar dolgega
dosega, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 44 z dne 9. VIII. 1996, Ob-3575.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-831

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Vuzenica

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb

in dopolnitev dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Vuzenica –

prostorske sestavine
1. Naročnik: Občina Vuzenica, Mladin-

ska 1, Vuzenica.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih

podlag ter sprememb in dopolnitev dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Vu-
zenica – prostorske sestavine (v nadaljeva-
nju: spremembe in dopolnitve).

3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v marcu 1997.

Orientacijski rok za izdelavo razpisne
naloge je:

– 3 mesece za izdelavo strokovnih podlag,
– 3 mesece za izdelavo osnutka spre-

memb in dopolnitev,
– 1 mesec za izdelavo predloga spre-

memb in dopolnitev.
4. Orietnacijska vrednost del znaša,

4,000.000 SIT.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

6. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v Občini Vuzenica, Mladin-
ska 1, Vuzenica, ali na telefonski številki
(0602)64-110/64-623 pri Angeli Helbl.

7. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti v tajništvo Občine Vuzenica,
Mladinska 1, Vuzenica, do vključno 15. dne
od objave v Uradnem listu RS, do 12. ure.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 15. dan po objavi razpisa ob 14.
uri v prostorih Občine Vuzenica. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost, reference,
– ugodnejši roki izdelave naloge.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca

obveščeni v roku 15 dni po zaključnem ro-
ku za vložitev ponudb.

Ob-832

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo kritine in

kleparska dela na vrtcu Vuzenica
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Predmet razpisa: obnova strešne kriti-

ne na vrtcu v Vuzenici – rušitvena, krovska
in kleparska dela.

3. Orietnacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.

4. Razpisna dokumentacija: popis del,
predizmere lahko dvignete na upravi Obči-
ne Vuzenica vsak dan od 8. do 12. ure v
roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS. Dodatne informacije dobite na te-
lefon (0602)64-110 (Angela Helbl).

5. Rok za izvedbo del je 31. 7. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik – kredit,
– garancijski rok.
7. Ponudbe na javni razpis pošljite ali

predložite v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj, ponudba za izvajanje” v 15 dneh od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure istega
dne na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska
1, Vuzenica.

Odpiranje ponudb bo 15. dan. ob 13. uri
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na
upravi Občine Vuzenica, Mladinska 1.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
14 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vuzenica

Št. 46/97 Ob-833

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
lokalnih cestah v Občini Pesnica v letu

1997
1. Predmet razpisa: redna zimska in let-

na vzdrževalna dela na lokalnih cestah v
Občini Pesnica, v skupni dolžini 55.182 m,
v letu 1997 in sicer:

– redno letno vzdrževanje,
– vzdrževanje signalizacije in opreme

cest,
– vzdrževanje objektov na cestah,
– vzdrževanje ograj na cesti in objektih

ob cestah,
– popravilo cest in objektov na cestah,

– varstvo cest.
2. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri

Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.

3. Dokumentacija: kataster lokalnih cest
v Občini Pesnica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
15,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, kot je
razpisan, glede na višino sredstev zagotov-
ljenih z odlokom o proračunu občine za leto
1997.

5. Rok izvedbe del: dela se izvajajo po
planu vzdrževanja lokalnih cest v Občini
Pesnica.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika za izvajanje tovrstnih vzdrževal-
nih del,

– tehnične zmogljivosti ponudnika gle-
de na obseg del,

– ponudbena cena,
– roki plačil,
– morebitne ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe dosta-
vite v zaprti ovojnici, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za vzdrževanje lokalnih cest v
Občini Pesnica” na naslov: Občina Pesnica,
občinski urad, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la, morebitne ponudbe za posamezna dela
ali posamezne ceste po tem razpisu ne kon-
kurirajo.

Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo vsi ponudniki pisno ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ponudnik je dolžan proučiti vso doku-
mentacijo in se seznaniti s terenskimi pogo-
ji.

Cena mora biti ovrednotena v SIT in mo-
ra vsebovati prometni davek.

8. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– registracijo podjetja ali priglasitveni
list,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje pridobitne dejavnosti,

– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in terenom,

– reference ponudnika za izvajanje to-
vrstnih vzdrževalnih del,

– podatke o kadrih in opremi s cenikom,
– izjavo o opciji ponudbe,
– podpisano izvajalsko pogodbo.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije

znaša 8.000 SIT. Dokumentacijo boste pre-
jeli ob dokazilu o plačilu, na ŽR
51800-630-25531, pri Fartely Vilku na se-
dežu Krajevne skupnosti Pesnica pri Mari-
boru, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru, po predhodni najavi na tel.
653-202.

Št. 46/97 Ob-834

Javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževanje javne
razsvetljave v Občini Pesnica v letu 1997

1. Predmet razpisa: redno vzdrževanje jav-
ne razsvetljave v Občini Pesnica, v letu 1997.

2. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.
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3. Dokumentacija: kataster javne raz-
svetljave v Občini Pesnica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, kot je
razpisan, glede na višino sredstev zagotov-
ljenih z odlokom o proračunu občine za leto
1997.

5. Rok izvedbe del: dela se izvajajo po
planu vzdrževanja lokalnih cest v Občini
Pesnica.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika za izvajanje tovrstnih vzdrževal-
nih del,

– tehnična opremljenost ponudnika gle-
de na vrsto in obseg del,

– ponudbena cena,
– roki plačil,
– morebitne ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe dosta-
vite v zaprti ovojnici, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za vzdrževanje javne razsvetlja-
ve v Občini Pesnica” na naslov: Občina Pe-
snica, občinski urad, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Odpiranje ponudb bo javno, prvi delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri v sejni sobi Občine Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a. O izbiri naju-
godnejšega ponudnika bodo vsi ponudniki
pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Ponudnik je dolžan proučiti vso doku-
mentacijo in se seznaniti s terenskimi po-
goji.

Cena mora biti ovrednotena v SIT in mo-
ra vsebovati prometni davek.

8. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– registracijo podjetja ali priglasitveni
list,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje pridobitne dejavnosti,

– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in terenom,

– reference ponudnika za izvajanje to-
vrstnih vzdrževalnih del,

– podatke o kadrih in opremi s cenikom,
– izjavo o opciji ponudbe,
– podpisano izvajalsko pogodbo.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije

znaša 5.000 SIT. Dokumentacijo boste pre-
jeli ob dokazilu o plačilu, na ŽR
51800-630-25531, pri Fartely Vilku na se-
dežu Krajevne skupnosti Pesnica pri Mari-
boru, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru, po predhodni najavi na tel.
653-202.

Št. 46/97 Ob-835

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

avtobusnih postajališčih in javnih
površinah v Občini Pesnica v letu 1997

1. Predmet razpisa: redno zimsko in let-
no vzdrževanje avtobusnih postajališč in
javnih površin v Občini Pesnica, v letu 1997
in to:

– redno letno vzdrževanje avtobusnih po-
stajališč,

– vzdrževanje – čiščenje nadstrešnic na
avtobusnih postajališčih,

– popravilo nadstrešnic in stojal za koše
na avtobusnih postajališčih,

– čiščenje in vzdrževanje javnih povr-
šin.

2. Naročnik: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru.

3. Dokumentacija: kataster avtobusnih
postajališč in javnih površin v Občini Pe-
snica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, kot je
razpisan, glede na višino sredstev zagotov-
ljenih z odlokom o proračunu občine za leto
1997.

5. Rok izvedbe del: dela se izvajajo po
planu vzdrževanja avtobusnih postajališč in
javnih površin v Občini Pesnica.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika za izvajanje tovrstnih vzdrževal-
nih del,

– ponudbena cena,
– roki plačil,
– morebitne ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe dosta-
vite v zaprti ovojnici, z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za vzdrževanje avtobusnih
postajališč v Občini Pesnica” na naslov:
Občina Pesnica, občinski urad, Pesnica pri
Mariboru  39/a,  2211  Pesnica  pri  Mari-
boru.

Ponudba se nanaša na vsa razpisana de-
la, morebitne ponudbe za posamezna dela
ali posamezna avtobusna postajališča po tem
razpisu ne konkurirajo.

Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
11. uri v sejni sobi Občine Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bodo vsi ponudniki pisno ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ponudnik je dolžan proučiti vso doku-
mentacijo in se seznaniti s terenskimi pogo-
ji.

Cena mora biti ovrednotena v SIT in mo-
ra vsebovati prometni davek.

8. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– registracijo podjetja ali priglasitveni
list,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje pridobitne dejavnosti,

– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in terenom,

– reference ponudnika za izvajanje to-
vrstnih vzdrževalnih del,

– podatke o kadrih in opremi s cenikom,
– izjavo o opciji ponudbe,
– podpisano izvajalsko pogodbo.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije

znaša 3.000 SIT. Dokumentacijo boste pre-
jeli ob dokazilu o plačilu, na ŽR
51800-630-25531, pri Fartely Vilku na se-
dežu Krajevne skupnosti Pesnica pri Mari-
boru, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru, po predhodni najavi na tel.
653-202.

Občina Pesnica
razpisna komisija

Ob-836

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (UR. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lendava – Lendava Község

javni razpis
za oddajo del: strokovni nadzor nad
gradnjo Kulturnega doma Lendava
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendava

Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: strokovni nadzor nad

gradnjo Kulturnega doma Lendava.
3. Predvidena vrednost izvajanja razpi-

sanih del znaša 8,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je takoj po

podpisu pogodbe, rok dokončanja pa pred-
vidoma do konca leta 1999.

5. Ponudniki lahko vse dodatne informa-
cije dobijo na Občini Lendava oziroma po
telefonu (069) 76-117 (Milan Berden), kjer
dobijo na vpogled tudi vso razpoložljivo
dokumentacijo.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lahko

ponudi po svoji presoji.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. čle-

nu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

8. Rok za dostavo ponudb: 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: Občina Lendava, Trg Ljud-
ske pravice 5, 9220 Lendava, z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za strokovni nadzor nad
gradnjo kulturnega doma Lendava.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko
21. dan od objave v Uradnem listu RS v mali
sejni dvorani Občine Lendava ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.

10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 8 dni po dnevu
odpiranja ponudb. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni v 30 dneh po dnevu odpiranja
ponudb.

Ob-837

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (UR. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lendava – Lendva Község

javni razpis
za oddajo del: sanacija zemeljskega

plazu v Lendavskih goricah
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendva

Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: sanacija zemeljske-

ga plazu v Lendavskih Goricah.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo lahko dvignete na Občini Len-
dava, Trg Ljudske pravice 5. Informacije
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lahko dobite po telefonu (069)76-117 (Mi-
lan Berden).

4. Vrednost razpisanih del: orietnacijska
vrednost razpisanih del je ocenjena na
4,500,000 SIT.

5. Rok za izvedbo: do 30. 4. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– datum veljavnosti ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– vse ostale elemente določene v 12. čle-

nu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

8. Rok za dostavo ponudb: 15 dni od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske pra-
vice 5, 9220 Lendava, z oznako: “Ne odpi-
raj – ponudba za sanacijo zemeljskega pla-
zu v Lendavskih Goricah.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko 16. dan
od objave v Uradnem listu RS v mali sejni
dvorani Občine Lendava ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.

10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 5 dni po dnevu
odpiranja ponudb. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni v 5 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Občina Lendava
Lendva Község

Št. 50/2/97 Ob-838

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, 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 sanacijo plazu v Ogljenšaku za

stanovanjsko hišo Ogljenšak 44
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu v Og-

ljenšaku za stanovanjsko hišo Ogljenšak 44.
3. Dokumentacija: ponudniki dvignejo

razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slo-
venska Bistrica. Informacije v zvezi z do-
kumentacijo dobite na tel. 811-457 Hojnik
Branko. Za pokritje stroškov dokumentaci-
je je potrebno nakazati 20.000 SIT na žiro
račun 51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konec del je mesec april–maj
1997.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Merila se upoštevajo v skladu z 12. čle-
nom uredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil.

8. Ponudbe: rok za oddajo ponudb je
10 dni po objavi razpisa, na naslov Kolod-

vorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za sanacijo plazu v Ogljenšaku za stano-
vanjsko hišo Ogljenšak 44”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v prostorih oddelka.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 20 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-839

Upravna enota Jesenice 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 dobavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava pisarniške-
ga in potrošnega računalniškega materiala
za leto 1997.

2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 4,5 mio SIT.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa pri vodji oddelka za občo upravo in
splošne zadeve, C. m. Tita 78, Jesenice, so-
ba št. 33/I, tel. 81-040 int. 223, vsak delovni
dan od 8. do 13. ure.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ne sme biti starejše kot 3 me-
sece,

– parafiran predlog pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-

deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, s posebej prika-
zanim količinskim popustom in prometnim
davkom. Cene morajo biti fiksne za obdob-
je 6 mesecev, po tem obdobju pa priznava-
mo rast prodajnih cen v višini rasti indeksa
drobnoprodajnih cen v RS za pretekli me-
sec,

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– rok in način dobave,
– druge ugodnosti.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne izbere najcenejše ponudbe,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega dobavitelja takoj
prekine pogodbo in pozove k podpisu za
nabavo pisarniškega materiala drugega naj-
ugodnejšega dobavitelja po tem javnem raz-
pisu.

7. Rok za oddajo pisne ponudbe in doku-
mentacije z dokazili je 10 dni.

Rok prične teči z dnem objave. Ponudbe
morajo v roku za oddajo prispeti k naročni-
ku, ne glede na to ali so poslane z navadno
ali priporočeno pošiljko.

Ponudbe pošljite na naslov: Upravna eno-
ta Jesenice, C. m. Tita 78, 4270 Jesenice.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo

pisarniškega materiala” in z imenom in na-
slovom ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
25. 3. 1997 ob 10. uri v konferenčni sobi
Občine Jesenice, na Jesenicah, C. m. Tita
78, I. nadstropje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Jesenice

Št. 577/97 Ob-840

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

javni razpis
za izvajalca izgradnje kanalizacijskega

zbiralnika Vrbnje–Radovljica
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska c. 19, Radovljica, ki jo po pooblastilu
zastopa Komunala Radovljica.

2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-
cijskega zbiralnika Vrbnje–Radovljica.

3. Razpisna dokumentacija, PGD, PZI in
vse dodatne informacije, potrebne za izde-
lavo ponudbe, so na voljo na sedežu Komu-
nale Radovljica, Ljubljanska 27, Radovlji-
ca, do dneva oddaje ponudb, pri Mojci Šmid,
osebno po predhodnem telefonskem dogo-
voru na tel. (064) 715-109 ali 715-373.

4. Predmet razpisa
Razpis zajema izgradnjo kanalizacijske-

ga zbiralnika od Vrbenj do Radovljice, z
vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.

5. Vrednost dela
Orientacijska vrednost investicije znaša

40,000.000 SIT.
6. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu maju

1997, dokončanje vseh del pa v 120 dneh.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
  1. ponudbena cena in pogoji plačila,
  2. začetek dela in rok izvedbe,
  3. reference in usposobljenost za tovrst-

na dela,
  4. boniteta ponudnika,
  5. ostale ponudbene ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe, ki jo bo komisija

preverjala pri odpiranju:
– firma oziroma ime ponudnika,
– ponudbeni predračun,
– pogoji plačila,
– začetek dela in rok izvedbe,
– podpisane razpisne pogoje investitorja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ostale elemente ponudbe iz razpisne do-

kumentacije bo komisija preverila pri anali-
zi ponudb.

9. Oddaja ponudbe
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunale Radovljica, Ljubljanska 27, Ra-
dovljica. Upoštevane bodo ponudbe, vro-
čene do dneva odpiranja, najkasneje do
11. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti,
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
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9. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
sejni sobi Komunale Radovljica, Ljubljan-
ska 27, Radovljica, dne 16. aprila 1997 ob
12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

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

ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Komunala Radovljica

Ob-841

Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova
19, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana,

Hajdrihova 19.
Predmet razpisa: analitični preizkuševa-

lec.
Naprava naj omogoča preizkušanje elek-

tričnih lastnosti vzorcev, kot so silicijeve
rezine, premera do 5” z natančnostjo pozi-
cioniranja do 1µm. Naprava naj bo oprem-
ljena s premakljivim optičnim mikrosko-
pom, ki zmore povečavo do 800 x. Naprava
naj ima dva manipulatorja za premikanje
špičastih elektrod z natančnostjo pozicioni-
ranja 1µm ali bolje. V paketu naj bo še
protivibracijska miza, na katero se lahko
postavi preizkuševalec.

A) Orientacijska vrednost razpisane
opreme: 55.000 DEM.

B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika, ki

ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Bonitetna poročila ne smejo biti sta-

rejša od 30 dni; zasebni podjetniki morajo
predložiti davčno napoved za preteklo leto.

4. Natančne tehnične specifikacije opreme.
5. Cene po posameznih postavkah in

končna cena celotne opreme v SIT, ki vklju-
čuje prometni davek.

6. Garancijski pogoji.
7. Servisiranje opreme.
8. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

9. Način plačila.
10. Datum, do katerega velja ponudba.
11. Reference.
12. Možne posebne ugodnosti.
13. Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom.
14. Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
15. Možne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika: kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, komplet-
nost ponudbe, plačilni pogoji, dobavni, ga-
rancijski, servisni in ostali pogoji ponudbe.

Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo na sedežu naročnika pri
Davidu Mugerliju, tel. 061/17-60-200, tele-
faks 12-59-244, v delovnem času KI.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – “Analitični preizkuševalec”.

Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni od dne-
va javne objave na naslov naročnika: Ke-
mijski inštitut, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Hajdrihova 19.

Ponudbe, ki bodo poslane po pošti, mo-
rajo biti oddane priporočeno.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
10.30 v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki morajo predložiti pooblastila za za-
stopanje.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 28/97 Ob-842

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

javni razpis
za izbiro opreme

1. Naročnik: Centralna tehniška knjižni-
ca Univerze v Ljubljani, Trg republike 3,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nakup:
A) strojna oprema – strežnik za lokalno

računalniško mrežo,
B) programska oprema za strežnik Win-

dows NT,
(Ponudba mora biti v skladu s pogodbo

med Univerzo v Ljubljani in Microsoft Slo-
venija in s to pogodbo določenimi cenami
programske opreme.);

C) ožičenje lokalne mreže,
D) povezava z univerzitetnim omrežjem

Metulj.
3. Ponudniki naj v ponudbi izkažejo, da

so zastopniki za ponujeno opremo in da so
pooblaščeni za uporabniško podporo (šola-
nje, svetovanje, servis opreme).

4. V ponudbi navedite tehnične specifi-
kacije opreme, nabavno ceno, arhitekturo
računalniške mreže, reference, oceno stroš-
kov letnega vzdrževanja, garancijski rok,
odzivni čas servisne službe, dobavni rok,
plačilne pogoje in morebitne popuste.

5. Podroben opis tehničnih zahtev, vrsto
in količino ter ostale podrobnosti dobijo po-
nudniki v Računalniškem oddelku CTK. Po-
nudbe sprejemamo v roku 30 dni od objave.
Dodatne informacije tel. 061/176-37-96 ali
faks 061/125-66-67.

Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani

Ob-843

Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Predd-
vor, na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI za

gradnjo telovadnice in prizidka k
obstoječi OŠ Matija Valjavec v

Preddvoru ter adaptacijo obstoječe šole
1. Občina Preddvor, Dvorski trg 10,

Preddvor.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

PGD in PZI za gradnjo telovadnice in pri-

zidka k obstoječi OŠ Matija Valjavec v
Preddvoru ter adaptacijo obstoječe šole.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

predvidoma 20. 5. 1997.
Zaključek del: 20. 9. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Preddvor na podla-
gi dokazila o plačanih stroških v višini
10.000 SIT od dneva objave razpisa do
vključno 10. 4. 1997.

6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo ponudniki na Obči-
ni Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za PGD in
PZI – objekt “Telovadnice in prizidka k ob-
stoječi OŠ Matija Valjavec v Preddvoru ter
adaptacijo obstoječe šole” je potrebno od-
dati na naslov: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor, vključno do 10. 4.
1997 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Preddvor.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 30 dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Preddvor

Ob-848

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Ma-
ribor, Titova cesta 38, Maribor, objavlja

javni razpis
za izgradnjo: medkrajevne optične

povezave GC Ravne na Koroškem–KC
Prevalje–KC Mežica krajevenga

kabelskega omrežja GC Ravne na
Koroškem – smer Prevalje (ob OK)
krajevnega kabelskega omrežja KC

Prevalje – smer Ravne na Koroškem (ob
OK) krajevnega

kabelskega omrežja KC Prevalje – smer
Mežica (ob OK) krajevnega kabelskega

omrežja KC Mežica – smer Prevalje
(ob OK) telekomunikacijskega omrežja

KC Cirkulane – smer Zavrč
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izgradnjo:
– medkrajevne optične povezave GC

Ravne na Koroškem – KC Prevalje – KC
Mežica,

– krajevnega kabelskega omrežja (KKO)
GC Ravne na Koroškem – Smer Prevalje
(ob OK),

– krajevnega kabelskega omrežja (KKO)
KC Prevalje – smer Ravne na Koroškem
(ob OK),

– krajevnega kabelskega omrežja (KKO)
KC Prevalje – smer Mežica (ob OK),

– krajevnega kabelskega omrežja (KKO)
KC Mežica – smer Prevalje (ob OK),

– telekomunikacijskega omrežja (KKO
in RNO) KC Cirkulane – smer Zavrč.

3. Razpisna dokumentacija:
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
Službi za gradnjo in razvoj TK omrežij pod-
jetja Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
na Titovi cesti 38, soba B216. Natančnejše
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informacije v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo dobijo ponudniki pri mag. Vladu Jenu-
šu, dipl. inž. el. v sobi B216 oziroma po
telefonu 062/44-251 od 20. 3. 1997 dalje.

4. Vrednost del:
Ocenjena vrednsot del znaša:
– MK-OK GC Ravne na Koroškem – KC

Prevalje – KC Mežica: 64 mio SIT,
– KKO GC Ravne na Koroškem – smer

Prevalje (ob OK): 9 mio SIT,
– KKO KC Prevalje – smer Ravne na

Koroškem (ob OK): 0,7 mio SIT,
– KKO KC Prevalje – smer Mežica (ob

OK): 1,8 mio SIT,
– KKO KC Mežica – smer Prevalje (ob

OK): 1,8 mio SIT,
– TKO KC Cirkulane – smer Zavrč
– KKO: 56 mio SIT,
– RNO: 35 mio SIT.
5. Lokacija objekta:
– MK-OK GC Ravne na Koroškem – KC

Prevalje – KC Mežica: Trasa medkrajevne-
ga optičnega kabla poteka od Raven na Ko-
roškem skozi Dobjo vas do Prevalj in še
naprej skozi Poljano do Mežice. Trasa je
skupna s traso obstoječih kabelskih omre-
žij.

– KKO GC Ravne na Koroškem – smer
Prevalje (ob OK):

Trasa KKO je skupna s traso MK-OK
Ravne–Pravalje–Mežica in sega iz Raven
do Dobje vasi.

– KKO KC Prevalje – smer Ravne na
Koroškem (ob OK):

Trasa KKO je skupna s traso MK-OK
Ravne–Prevalje–Mežica in sega iz Prevalj
do Dobje vasi.

– KKO KC Prevalje – smer  Mežica (ob
OK):

Traso KKO je skupna s traso MK–OK
Ravne–Prevalje–Mežica in sega iz Prevalj
do Poljane.

– KKO KC Mežica – smer Prevalje (ob
OK):

Trasa KKO je skupna s traso MK-OK
Ravne–Prevalje–Mežica in sega iz Mežice
do Poljane.

– TKO KC Cirkulane – smer Zavrč
– KKO
Od obstoječega kabla položenega med

Cirkulanami in Zavrčem se izvedejo odce-
pi, ki pokrivajo Veliki vrh, Hrastovec, Za-
vrč, Turški vrh, Belski vrh in Korenjak

– RNO.
Naročniško omrežje pokriva območje

opisano pri krajevnem kabelskem omrežju,
na katerem je ca. 170 interesentov za tele-
fonski priključek.

6. Pričetek del:
Predvideni rok pričetkov in dokončanja

del so:
– MK-OK Ravne na Koroškem–Preva-

lje–Mežica: pričetek 19. 5. 1997, konec 1. 9.
1997,

– KKO GC Ravne na Koroškem – smer
Prevalje (ob OK): pričetek 19. 5. 1997, ko-
nec 1. 9. 1997,

– KKO KC Prevalje – smer Ravne na
Koroškem (ob OK): pričetek 19. 5. 1997,
konec 1. 9. 1997,

– KKO KC Prevalje – smer Mežica (ob
OK): pričetek 19. 5. 1997, konec 1. 9. 1997,

– KKO KC Mežica – smer Prevalje (ob
OK): pričetek 19. 5. 1997, konec 1. 9. 1997,

– TKO KC Cirkulane – smer Zavrč

KKO: pričetek 26. 5. 1997, konec 1. 10.
1997,

– RNO: pričetek 26. 5. 1997, konec 1. 10.
1997.

7. Prijave:
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo med-
krajevnih in krajevnih telekomunikacijskih
kabelskih omrežij in imajo dovoljenje za
delo, imajo ustrezne strokovne kadre in
opremo za polaganje in spajanje telekomu-
nikacijskih kablov ter izkušnje pri polaga-
nju medkrajevnih, krajevnih in razvodnih
kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje  javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen navo-
dila o pogojih in postopkih za oddajanje del
izvajalcem (Uradno glasilo Telekom Slove-
nije št. 5/95).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor
ali biti oddane neposredno v sobi B216, naj-
kasneje do 21. aprila 1997 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti med seboj neodvi-
sne in predane v enem izvodu v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo... (naziv relacije TK omrežja
zajetega v ponudbi).”

10. Odpiranje ponudb bo 23. aprila 1997
v konferenčni sobi na lokaciji Telekoma
Slovenije, p.o., PE Maribor, na Titovi cesti
38, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor

Ob-849

Adria, Turistično podjetje, d.o.o., Anka-
ran, Jadranska 25, p.p. 65, Ankaran, na pod-
lagi 5. člena pravilnika o načinu in postop-
ku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št.
27/85), objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
1. Investitor je Adria, Turistično podjet-

je, d.o.o., Ankaran.
2. Predmet razpisa je izvedba zaključnih

gradbenih del – obnove sanitarij in obnove
tenis igrišč v avtokampu Adria Ankaran.

3. Predvideni rok pričetka naloge pod
2. točko je 1. april 1997. Predvideni rok
dokončanja naloge je 1. maj 1997.

4. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 10,000.000 SIT.

5. Potrebne podatke in razlage za izde-
lavo ponudb (razpisna dokumentacija) lah-
ko zainteresirani dobijo dan po objavi raz-
pisa vsak delovni dan od 9. do 11. ure v
tajništvu investitorja, in sicer po plačilu
kupnine, ki znaša 25.000 SIT in katero se
plača na ŽR št. 51400-601-10558, z ozna-
ko objekta.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so:

– reference ponudnikov,
– kompletnost ponudbe,
– cena, plačilni pogoji (najcenejši ponud-

nik ni nujno najugodnejši),
– najkrajši rok za izvedbo del,
– strokovna korektnost ponudbe,
– druge ugodnosti ki jih ponuja izvajalec.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov naloge,
– naziv in ime vodje projekta ter spisek

izvajalcev,
– faznost in časovna dinamika izdelave

naloge,
– seznam referenc ponudnika,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti iz pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb traja 7 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
9. Rok za oddajo ponudb začne teči na-

slednji delovni dan od dneva objave v Urad-
nem listu RS in se izteče po preteku dneva
iz prejšnjega odstavka.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo naročniku do zadnjega
dne roka iz prejšnjega odstavka.

Ponudnik naj pošlje ponudbe na Adria,
Turistično podjetje, d.o.o., Ankaran, Jadran-
ska 25, p.o. 65, 6280 Ankaran. Ponudbe naj
bodo v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– ponudba”.

Odpiranje ponudb bo 21. 3. 1997 v pi-
sarni direktorja naročnika s pričetkom ob
12. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Adria d.o.o., Ankaran

Ob-850

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 77/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), Slovenske že-
leznice, d.d. objavljajo

javni razpis
za dobavo in montažo visokonapetostnih

kondenzatorjev v elektronapajalnih
postajah (ENP)

A) Splošni podatki.
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

visokonapetostnih kondenzatorjev s pripa-
dajočo zaščitno opremo.

3. Predviden obseg del: dobava in mon-
taža visokonapetostnih kondenzatorjev,
podnožij za varovalke in varovalke, pripa-
dajoče meritve in izdelava PID projekta.

4. Lokacija: vse ENP (16) na območju
elektrificiranih prog slovenskih železnic.

5. Čas del: dela mora biti zaključena do
29. avgusta 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del:
8,500.000 SIT.
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7. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko ponudniki prevzamejo na
SŽ – Sekcija za EE Ljubljana, Tivolska c.
41, od 19. 3. 1997 do 21. 3. 1997 od 8. do
12. ure pri Blaževič Emilu (tel. 13-13-144
int. 42-11).

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki lahko po-

nudijo:
– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge možnosti, ki jih nudijo naroč-

niku.
9. Rok za oddajo ponudb je 11. april

1997 do 9.30 v tajništvo slovenskih želez-
nic – SEE Ljubljana, Tivolska c. 41, Ljub-
ljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 11. apri-
la 1997 ob 10. uri v prostorih slovenskih
železnic – SEE Ljubljana, Tivolska c. 41,
1000 Ljubljana (šolska soba).

11. Obvestilo o izboru:
O izboru bodo ponudniki pisno obvešeč-

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-857

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in v skladu z odredbo o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Mengeš, 26. 2. 1997

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

odkup komunalno opremljenega
stavbnega zemljišča, prevzem

investitorstva ter izgradnjo poslovno
stanovanjskega objekta s pripadajočo

zunanjo ureditvijo in komunalnimi
priključki na območju Tržnica Mengeš

A) Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa:
– prodaja kmunalno opremljenega stavb-

nega zemljišča najugodnejšemu ponudniku,
– predaja investitorstva,
– izvedba investicije poslovno stanovanj-

skega objekta s pripadajočo zunanjo uredi-
tvijo in komunalnimi priključki,

– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-
nik.

3. Predvidena okvirna vrednost del po
tem razpisu je:

– stavbno zemljišče s pridobljeno loka-
cijsko odločbo za izvedbo projekta min. 100
DEM m2,

– prispevek za že zgrajeno komunalno
opremo 150 DEM m2, obračunano po m2

pozidanih površin brez javnih površin in
parkingov v kleti,

– izgradnja poslovno stanovanjskega ob-
jekta okvirno 4.5 mio DEM.

4. Rok realizacije razpisanega obsega in-
vesticije:

– sklenitev kupoprodajne pogodbe za od-
kup zemljišča – 30 dni po izbiri in sklepu
Občinskega sveta,

– prevzem investitorstva – isto kot zgoraj,
– izgradnja poslovno stanovanjskega ob-

jekta – 12 mesecev od pridobitve projektov
PGD.

5. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika so sledeča:

– cena v absolutnem znesku v SIT z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji,
– reference na področju tovrstnih del,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-

di ponudnik,
– najvišja ponudba za odkup zemljišča

in plačilo komunalnega prispevka ni obvez-
no najugodnejša.

6. Ponudnik mora biti registriran za
opravljanje gradbeno, obrtniško in instala-
cijske izvajalske dejavnosti in kot dokazilo
dostavi odločbo o registraciji organizacije
in odločbo o opravljanju dejavnosti.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Podrobnejši opis razpisanih del s situa-

cijskim načrtom in idejno zasnovo, ki jo je
izdelala projektantska organizacija Slove-
nija projekt za predmetno območje in razpi-
sne pogoje lahko proti plačilu v višini
15.000 SIT dvignete na Občini Mengeš, Slo-
venska 30, Mengeš, – Referat za infrastruk-
turo, do 7. dne po objavi razpisa v Uradnem
listu RS med 8. in 14. uro s predhodno naja-
vo dviga dokumentacije.

8. Kompletno opremljene pismene po-
nudbe je potrebno oddati ali poslati na na-
slov Občina Mengeš Slovenska 30, Men-
geš, najkasneje do 14. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za Tržnico.”

9. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
18. uri v sejni sobi Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš.

O rezultatih bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh po oddaji ponudb.

10. Informacije in ostalo
Vse informacije v zvezi s ponudbo lahko

dobite na Občini Mengeš, Referat za infra-
strukturo (tel. 061/737-081) ali Razvojni za-
vod, podjetje za poslovne storitve d.d., Dom-
žale, tel. 713-781 (Končan) ali
713-786 (Stele).

Vsi ponudniki, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo se lahko udeležijo informa-
tivne predstavitve območja obdelave in us-
meritev investitorja v zvezi z realizacijo in-
vesticije. Skupni sestanek bo v sejni sobi
Občine Mengeš 20. 3. 1997 ob 10. uri.

Pomanjkljivih in prepozno dospelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
izločila iz obravnave.

Ob-858

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo PGD in

PZI projektne dokumentacije
pokopališča Mengeš

A) Splošni pogoji razpisa.
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.

2. Predmet razpisa: PGD in PZI projekt-
na dokumentacija I. faza, Pokopališča Men-
geš, po že izdelani idejni zasnovi.

3. Okvirna vrednost: 750.000 SIT.
4. Rok izvedbe del:
– PGD dokumentacija – 60 dni,
– PZI dokumentacija – 20 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so sledeča:
– reference na področju tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-

di ponudnik,
– najcenejša ponudba ni obvezno naju-

godnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za

opravljanje projektantske dejavnosti in kot
dokazilo dostavi odločbo o registraciji orga-
nizacije in odločbo o opravljanju dejavnosti.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Podrobnejši opis razpisanih del z idejno

zasnovo in razpisne pogoje lahko proti pla-
čilu v višini 5.500 SIT dvignete na Občini
Mengeš, Slovenska 30, Mengeš – referat za
infrastrukturo do 7. dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS med 8. in 14. uro s pred-
hodno najavo dviga dokumentacije.

8. Kompletno opremljene pisne ponudbe
je potrebno oddati ali poslati na naslov Ob-
čina Mengeš Slovenska 30, Mengeš, najka-
sneje do 14. 4. 1997 do 12. ure. Ponudba
mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba za Pokopališče”.

9. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
19. uri v sejni sobi Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš.

O rezultatih bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh po oddaji ponudb.

10. Informacije in ostalo:
Vse informacije v zvezi s ponudbo lahko

dobite na Občini Mengeš – referat za infra-
strukturo (tel. 061/737-081).

Pomanjkljivih in prepozno dospelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
izločila iz obravnave.

Občina Mengeš

Ob-844

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del

sanacije obzidja ob vaškem pokopališču
v Podgradu pri Vremah, Vremski Britof

A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Krajevna skupnost Vreme,

Vremski Britof.
2. Predmet razpisa: rušitvena dela, ze-

meljska dela, tesarska dela, zidarska dela,
betonerska dela, armiraška dela ter priprav-
ljalna in zaključna dela.

3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS pri
predsedniku Krajevne skupnosti Vreme Ma-
tiji Patajcu, Gornje Vreme št. 2, Vremski
Britof (informacije po tel. št. 067-66-254)
ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.

Cena dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo
je dolžan plačati ponudnik ob prevzemu na
račun Krajevne skupnosti Vreme št.
51420-645-50732.
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4. Vsebina javnega razpisa: sanacija ob-
zidja ob vaškem pokopališču v Podgradu
pri Vremah, rušitvena dela, zemeljska dela,
tesarska dela, zidarska dela, betonerska de-
la, armiraška in pripravljalna ter zaključna
dela.

5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki.

7. Vrednost del ca. 4,000.000 SIT.
8. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto

vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, ob 10. uri na sedežu
Krajevne skupnosti Vreme.

B. Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente

12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

2. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj - sanacijska dela
na objektu: “Sanacija zidu ob vaškem poko-
pališču v Podgradu pri Vremah”, je potreb-
no dostaviti v zapečateni kuverti do 10. ure
15. dne, šteto vključno z dnevom objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: Krajevna skupnost Vreme, 6217 Vrem-
ski Britof.

3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

4. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko dobite pri predsedniku Krajev-
ne skupnosti Vreme, Matiji Patajcu, tel.
067/66-254.

Krajevna skupnost Vreme

Št. 31/97 Ob-845

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

javni razpis
za izdelavo študije raziskave zalog pitne
vode za gričevnat del Občine Moravske

Toplice
1. Uporabnik: Občina Moravske Topli-

ce, Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa je izdelava študije

zalog pitne vode na severnem hribovitem
delu Občine Moravske Toplice omejeno z
južne strani z naselji Andrejci, Vučja Gomi-
la, Bukovnica in Čikečka vas ter s severno
mejo Občine Moravske Toplice.

3. Rok izdelave študije predlaga ponud-
nik s ponudbo.

4. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– ostale ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom navedene odredbe.
6. Informacijo v zvezi z razpisom dobite

na sedežu Občine Moravske Toplice pri
mag. Šadl Milanu vsak dan od 7. do 9. ure.

7. Kompletna ponudba z oznako »Javni
razpis - Študija zalog pitne vode - Ne odpi-
raj!« in naslovom ponudnika mora prispeti
v zapečatenem ovoju na naslov: Občina Mo-

ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice najkasneje v desetih dneh od
objave v Uradnem listu RS.

8. Odpiranje ponudb bo enajsti dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS v prosto-
rih Občine Moravske Toplice ob 11. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v petnajstih dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Moravske Toplice

Ob-846

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) Občina Dobre-
polje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
razpisuje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest

v Občini Dobrepolje
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za asfaltiranje lokalnih in kra-
jevnih cest na območju Občine Dobrepolje
v letu 1997.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti.

5. Vrednost ponudbenih del je ca.
15,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pra-
vico zmanjšati ali povečati razpisan obseg
del z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva oziroma odstopa od podpisa posamez-
nih pogodb, če ne bo sprejet občinski prora-
čun v predvideni vsebini. V teh primerih
ponudnik - izvajalec ni upravičen do
odškodnine.

5. Rok za dostavo ponudb je 20. delov-
ni dan od datuma objave tega razpisa v
Uradnem listu RS do 8.30. Pri tem se dan
objave (datum Ur. l. RS), sobote, nedelje
in prazniki ne štejejo kot delovni dnevi.
Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po pošti
ali dostavijo osebno na naslov Občina Do-
brepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobre-
polje, v zapečateni kuverti z oznako
“Razpis za asfaltiranje - Ne odpiraj. Na
kuverti mora biti napisan točen naziv in
naslov ponudnika.

6. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob
10. uri v prostorih Občine Dobrepolje.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 20. dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dobrepolje

Ob-847

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), na podlagi
20. člena zakona o financiranju javne pora-
be (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92,
52/92 in 7/93) in na podlagi 36. člena zako-
na o financiranju občin (Ur. l. RS 80/94)
Občina Dobrepolje objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika pri
izvajanju tesarskih in kleparskih del za

obnovo strehe na občinski stavbi na
Vidmu in obnovi strehe na objektu

OŠ Struge
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm

35, 1312 Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

2. Predmet razpisa:
Obnova streh na objektih:
– občinska stavba na Vidmu,
– objekt OŠ Struge.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

vsak dan od 8. do 11. ure v prostorih Občine
Dobrepolje.

4. Rok za izvedbo del: dela se bodo iz-
vajala v mesecu aprilu ali maju 1997.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena v SIT,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
Ponudbena cena ni edino in odločujoče

merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika.
6. Vrednost razpisanih del je 6,000.000

SIT
7. Dostava ponudbe
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po po-

šti ali osebno na naslov: Občina Dobrepo-
lje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje v
zapečatenih kuvertah z oznako: “Ne odpi-
raj- ponudba za obnovo streh”.

Rok za oddajo ponudbe je 15. delovni
dan od objave v Uradnem listu RS do 8.30,
pri čemer se kot delovni dnevi ne štejejo
sobote, nedelje in prazniki. Odpiranje po-
nudb bo še isti dan ob 9. uri. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v 20 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Št. 351-14/96 Ob-859

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj, ob-
javlja

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja

delavcev rudnika in za sofinanciranje
novih

delovnih mest v letu 1997
Sredstva so namenjena za:
A) Spodbujanje prezaposlovanja presež-

nih delavcev Rudnika Kanižarica v zapira-
nju d.o.o.,

B) Sofinanciranje novih delovnih mest
(novih programov).

Sredstva na katera se razpis nanaša so
del proračunskih sredstev po zakonu o za-
gotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rja-
vega premoga v obdobju 1995–2000. Viši-
na sredstev za leto 1997 bo znana po spre-
jetju proračuna RS, ter letnega finančnega
načrta Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o.
za leto 1997.

A) Spodbujanje prezaposlovanja presež-
nih delavcev Rudnika Kanižarica v zapira-
nju, d.o.o.

1. Predmet razpisa
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Sredstva so namenjena spodbujanju pre-
zaposlovanja presežnih delavcev Rudnika
Kanižarica k drugemu delodajalcu oziroma
za samozaposlovanje na kmetiji.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži delodajalec, ki za-

posli delavca iz Rudnika Kanižarica v zapi-
ranju d.o.o. in delavec Rudnika, ki se preza-
posli na kmetijo ob pogoju, da pridobi sta-
tus kmeta.

Premija ob prezaposlitvi se izplača kot
nepovratna sredstva z obveznostjo zaposli-
tve delavcev iz Rudnika vsaj za dobo dveh
let ob pogoju, da eno leto pred tem deloda-
jalec ni odpustil nobenega presežnega de-
lavca.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko

dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi
omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT, za delavce s pokojninsko
dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo do 10 let.

3. Vsebina zahtevka
Zahtevek mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-

ja za nedoločen čas (obrazec M1/M2) ali
dokazilo o statusu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj eno leto ni
odpustil nobenega delavca.

4. Rok za prijave je naslednji dan po ob-
javi v Uradnem listu RS in velja do konca
leta 1997.

Prijava za prezaposlovanje delavcev se
vloži na obrazcu, ki se dobi v kadrovski
službi Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o.

O prijavah bomo odločali mesečno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

dobijo zainteresirani v kadrovski službi
Rudnika na tel. 068/52-322 in 52-351.

B) Sofinanciranje novih delovnih mest
(novih programov).

1. Predmet razpisa
Sredstva za realizacijo novih programov,

ki so osnova za izvedbo prezaposlitev traj-
no presežnih delavcev Rudnika Kanižarica
v zapiranju d.o.o. se bodo porabila na pod-
lagi predhodne izbire investitorjev, s kateri-
mi bodo sklenjene ločene tripartitne pogod-
be (naročnik – MGD, izvajalec – Rudnik
Kanižarica v zapiranju ter izbran investitor)
in znašajo 4,431.360 SIT na prezaposlenega
delavca iz Rudnika Kanižarica na novo
ustvarjeno delovno mesto.

Pri izbiri investitorja bo komisija anali-
zirala:

– dosedanji razvoj investitorja, njegove
tržne možnosti,

– bonitete investitorja,
– predložen investicijski program z vidi-

ka realnega začetka in dokončanja investi-
cije ter s tem ocene realnih možnosti preza-
poslovanja.

Na podlagi analize bo komisija sprejela
sklep, ki bo vseboval:

– naziv izbranega investitorja,
– višino sredstev, odobrenih za sofinan-

ciranje investicije,

– število novih delovnih mest za preza-
poslitev presežnih delavcev izvajalca,

– rok za realizacijo investicije, ki se fi-
nancira na podlagi tripartitne pogodbe, ki je
lahko maksimalno 18 mesecev od dneva pre-
jema sredstev,

– obliko zavarovanja, izdano s strani in-
vestitorja, s katero le ta jamči izpolnitev
svojih pogodbenih obvez. Oblika jamstva je
lahko bančna garancija ene izmed sloven-
skih bank (abstraktna, vnovčljiva na prvi
poziv). Tekst garancije predložita naročnik
in izvajalec.

Merila in pogoji
Prijave naj vsebujejo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokaz o registraciji,
– izjava, da delodajalec vsaj eno leto ni

odpustil nobenega delavca,
– BON1 in BON2, ki ne smeta biti sta-

rejša od 30 dni,
– investicijski program izdelan po enot-

ni metodologiji za oceno investicij, financi-
ranih iz proračuna RS, iz katerega je razvid-
na realna možnost prezaposlitve presežnih
delavcev rudnika Kanižarica,

– pismo o nameri banke za izdajo ab-
straktne bančne garancije vnovčljive na pr-
vi poziv.

Prijave pošljite v zaprti ponudbi in ozna-
čene s pripisom “Komisija za nove progra-
me”.

O rezultatih prijave boste pisno obvešče-
ni.

Prednost bodo imeli investitorji, ki:
– vlagajo v sodobne tehnologije,
– realizirajo projekt na območju Kaniža-

rice,
– zaposlijo večje število delavcev Rud-

nika,
– ki imajo med viri financiranja projekta

večji delež lastnih sredstev.
5. Dodatne ugodnosti za investitorje:
– možnost koriščenja obstoječih pro-

izvodnih in infrastrukturnih objektov Rud-
nika pod ugodnejšimi pogoji.

Rok za prijave je naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS in velja do konca leta.

Dodane informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani na sedežu Rudnika
Kanižarica v zapiranju d.o.o., 8340 Črno-
melj.

Št. 351-14-96 Ob-860

Javni razpis
za izbiro najugodnejših dobaviteljev v

letu 1997
1. Naročnik: Rudnik Kanižarica v zapi-

ranju, d.o.o. Črnomelj.
2. Predmet razpisa
A) Pisarniški material
– fotokopirni papir, Rotokop Radece,
A-4 – ca. 70 zavitkov,
A-3 – ca. 20 zavitkov,
– registratorji A-4 ozki – ca. 30 kos.,

široki – ca. 30 kos.,
– mape PVC – ca. 200 kos.,
– srajčke PVC ca. 300 kos.,
– kuverte modre – ca. 1000 kos,
– kuverte bele z okencem – ca. 1000 kos.,
– kuverte A-5 – ca. 300 kos.,
– kuverte A-4 – ca. 500 kos.,
– kuverte A-3 – ca. 200 kos.,
– ostali pisarniški material.

Orientacijska  vrednost  dobav  pisar-
niškega  materiala  za  leto  1997  znaša
ca. 1,000.000 SIT.

B) Zaščitna sredstva
– srajce flanela – ca 120 kos.,
– brisače 160 x 70 dm – 120 kos.,
– rudarski škornji – ca. 70 parov,
– delovna obleka – ca. 100 kos.,
– majice – ca. 120 kos.,
– delovni čevlji – ca. 15 parov,
– ostala zaščitna sredstva.
Orietnacijska vrednost dobav zaščitnih

sredstev za leto 1997 znaša ca. 3,100.000
SIT.

C) Jamski les
– okrogli jamski les – ca. 20 m3,
– hrastov opaž – ca. 50 m3,
– hrastovi pragovi – ca. 4 m3,
– rezan les smreka – ca. 170 m3.
Orientacijska vrednost dobav jamskega

lesa za leto 1997 znaša 6,200.000 SIT.
D) Računalniška oprema
– nabava PC računalnikov, pisalnikov in

druge opreme,
– dograditev računalniške opreme,
– dobava, vzdrževanje in dograditve pro-

gramske opreme,
– vzdrževanje računalniške opreme.
Orientacijska vrednost dobav v letu 1997

znaša 1,500.000 SIT.
E) Material za vzdrževanje
– elektro instalacije,
– vzdrževanje črpališč v jami,
– vodovodne in toplovodne instalacije,
– elektro strojnih naprav,
– prometnih in zelenih površin,
– objektov.
Pri teh dobavah bodo imeli prednost do-

bavitelji, ki bodo odkupili neuporabljene za-
loge materialov in rezervnih delov po sez-
namu, ki je na vpogled na Rudniku Kaniža-
rica v zapiranju.

Orientacijska vrednost dobav v letu 1997
znaša 6,000.000 SIT.

F) Varovanje premoženje
Varovanje lahko izvaja pooblaščena or-

ganizacija za fizično varovanje.
Orientacijska vrednost v letu 1997 znaša

900.000 SIT.
G) Storitve z gradbeno mehanizacijo
– dovoz materiala,
– dovoz zemlje na razdalji do 5 km in do

25 km,
– planiranje površin,
– pogozdovanje (dobava sadik).
Orientacijska vrednost v letu 1997 znaša

5,000.000 SIT.
H) Snemanje muzejskega filma
Orientacijska vrednost znaša 3,000.000

SIT.
I) Odkup odpadnih surovin, rabljene

opreme in neuporabljenih rezervnih delov
Predvideti sortiranje, nakladanje in od-

voz v lastni režiji;
Priložiti cenike po vrstah odpadnih suro-

vin, plačilne pogoje ipd.
3. Strokovne informacije o razpisanih

materialih in sredstvih je mogoče dobiti na
sedežu investitorja, tel 068/52-322 vsak dan
od 8. do 10. ure.

4. Orientacisjka vrednost je navedena pri
posamezni poziciji v točki predmet razpisa.

5. Razpisni material in sredstva se bodo
dobavljali kontinuirano čez celo leto 1997 v
skladu s potrebami naročnika.
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6. Ponudba mora biti smiselno izdelana
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Ponudbi je
potrebno priložiti BON1 in BON2, ki ne
smeta biti starejši od 30 dni, ter akceptni
nalog za resnost ponudbe v višini 10% po-
nudbenih del.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je deseti dan, dela prosti dan, se
upošteva prvi delovni dan po preteku deset
koledarskih dni.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka.

Ponudbe pošlje ponudnik na naslov:
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., 8340
Črnomelj.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako “Splošni javni razpis za izbi-
ro najugodnejših dobaviteljev v letu 1997 –
Ne odpiraj!”

Ponudbe se oddajo v ločenih kuvertah za
vsako od pozicij navedenih v 2. točki raz-
pisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku deset koledarskih dni
po objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov, prisotni pri
javnem odpiranju morajo komisiji predloži-
ti ustrezno pooblastilo.

10. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa in si pridr-
žuje pravico, da v primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene v ob-
segu razpoložljivih sredstev.

11. Naročnik lahko izbere več dobavite-
ljev za posamezno področje nabave.

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

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.

Št. 462-17/96 Ob-872

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

javni razpis
za izdelavo projektov (PGD, PZI) za

komunalne naprave (ceste, hudourniki,
kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon,

plin) na območju zazidalnega načrta
Kredo v Občini Izola

1. Predmet razpisa je projektna doku-
mentacija (PGD, PZI) za: komunalne napra-
ve v območju ZN Kredo

– ceste,
– hudourniki,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– VN in NN električno omrežje,
– telefon,
– plinovod.

2. Detajlno so dela opredeljena v pro-
jektni nalogi v razpisni dokumentaciji.

3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana skladno z

določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

4. Predvideni rok za pričetek del je april
1997. Rok za dokončanje projekta je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost  ponudbe  v  skladu  z

12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
6. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na Občini Izola, Uprava za pla-
niranje, urbanizem, stanovanjske in gradbe-
ne zadeve, Postojnska 3 (Martin Podbrez-
nik, Zdenka Lenardič) od 12. 3. 1997 do
vključno 21. 3. 1997 v delovnem času. In-
formacije po telefonu št. 066/67-355, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

7. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavi-
jo na naslov: Občina Izola, Uprava za plani-
ranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve, Postojnska 3, Izola, v zapečatenih
kuvertah s pripisom “Ponudba komunalne
naprave ZN Kredo – Ne odpiraj” do vključ-
no 3. 4. 1997 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Uprave za planiranje,
urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve,
Postojnska 3, Izola. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb. V primeru, da zaradi objektivnih
razlogov realizacija razpisane naloge ne bo
možna, investitor nima do ponudnikov no-
bene obveze.

Št. 462-17/96 Ob-873

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

javni razpis
za izdelavo projektov (PGD, PZI) za

komunalne naprave (ceste, kanalizacija,
vodovod, elektrika, telefon, plin) na

območju zazidalnega načrta
Kajuhova ul.–Hudournik Morer v

Občini Izola
1. Predmet razpisa je projektna doku-

mentacija (PGD, PZI) za: komunalne napra-
ve v območju ZN Kajuhova ul.–Hudournik
Morer

– ceste,
– meteorna kanalizacija,
– fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– VN in NN električno omrežje,
– telefon,
– plinovod.
2. Detajlno so dela opredeljena v pro-

jektni nalogi v razpisni dokumentaciji.

3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana skladno z

določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

4. Predvideni rok za pričetek del je april
1997. Rok za dokončanje projekta je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z

12. členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
6. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na Občini Izola, Uprava za pla-
niranje, urbanizem, stanovanjske in gradbe-
ne zadeve, Postojnska 3 (Martin Podbrez-
nik, Zdenka Lenardič) od 12. 3. 1997 do
vključno 21. 3. 1997 v delovnem času. In-
formacije po telefonu št. 066/67-355, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

7. Ponudniki naj svoje ponudbe dostavi-
jo na naslov: Občina Izola, Uprava za plani-
ranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve, Postojnska 3, Izola, v zapečatenih
kuvertah s pripisom “Ponudba komunalne
naprave ZN Kajuhova ul.–Hudournik Mo-
rer – Ne odpiraj” do vključno 3. 4. 1997 do
12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997
ob 12. uri v sejni sobi Uprave za planiranje,
urbanizem, stanovanjske in gradbene zade-
ve, Postojnska 3, Izola. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb. V primeru, da zaradi objektivnih
razlogov realizacija razpisane naloge ne bo
možna, investitor nima do ponudnikov no-
bene obveze.

Občina Izola

Ob-874

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja objekta:
kanalizacija Tržič-Mestno jedro,

sanacija kanala in vodovoda v
Partizanski ulici

Dokumentacija razpisnih del bo ob pla-
čani kotizaciji v višini 89.000 SIT na razpo-
lago v prostorih Občine Tržič, Trg svobode
18 Tržič, v pisarni Urada za urejanje prosto-
ra pri Jani Grohar od 17. 3. 1997 do 19. 3.
1997.

Orientacijska vrednost del znaša
31,200.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do 21. 3.
1997 do 9. ure na Občino Tržič, v tajništvo
župana, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan (21.
3. 1997) ob 11. uri v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18.
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Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta: Kanalizacija Tržič-mestno jedro,
sanacija kanala in vodovoda v Partizanski
ulici.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni pisno, najkasneje do 27. 3. 1997.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič

Št. 341-01-9/97-1850-59 Ob-875

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa in oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca za upravljanje

cestnega prometa s sistemom
semaforizacije v Mariboru

1. V imenu naročnika razpisuje navede-
na strokovna opravila Komunalna direkcija
Mestne občine Maribor.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
upravljanje cestnega prometa s sistemom
semaforizacije oziroma s svetlobno signal-
nimi napravami (SSN) v Mariboru.

3. Navedena dela se bodo izvajala iz ob-
činskega Centra za avtomatizirano vodenje
prometa (CAVP), ki se nahaja v objektu
Avtobusne postaje Maribor, Mlinska ul. 1.

4. Podatki o tehnično-tehnoloških karak-
teristikah obstoječih naprav v sisemu SSN,
razpložljivi opremi v CAVP, itd., so v ela-
boratu, ki je na vpogled na sedežu Komu-
nalne direkcije, soba 106 (tel. 062/225-261,
int. 396), vsak delovnik od 8. do 14. ure.

5. Razpisno dokumentacijo (razpisni po-
datki in pogoji ter merila za izbor izvajalca
del) dvignejo zainteresirani v sobi 106, Ko-
munalne direkcije (Silvo Cesnik, dipl. inž.
prom.) z dokazilom plačila 3000 SIT na ŽR
št. 51800-840-070-62233, na naslov: “Dru-
gi prihodki za komunalne dejavnosti Mest-
ne občine Maribor”.

6. Orietnacijska vrednost letnega uprav-
ljanja s sistemom SSN je 8,000.000 SIT.
Naročnik ima pravico do spremembe vred-
nosti.

7. Pogodba za opravljanje razpisanih del
bo sklenjena za obdobje petih let, z vsako-
letno potrditvijo cene.

Naročnik bo opravljena dela plačeval po
sistemu izvajanja tekočih komunalno vzdr-
ževalnih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS.

9. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za upravljanje s SSN” in podatki o ponudni-
ku, na naslov: Komunalna direkcija Mestne
občine Maribor, Odsek za gospodarske jav-
ne službe, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor.

10. O terminu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni ob dvigu razpisne doku-
mentacije.

11. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri izvajalca v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 02/09-97 Ob-856

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

izgradnjo vodovoda Dobrič–Andraž
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izdelavo PGD in PZI projektov za izgradnjo
vodovoda Dobrič–Andraž.

3. Razpisno  dokumentacijo  in  poja-
snila dobijo ponudniki na Občini Žalec,
oddelku za okolje, prostor in komunalne
zadeve. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu stroškov pri-
prave  dokumentacije  v  višini  5.000 SIT
na ŽR proračuna Občine Žalec, št.
50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka izdelave do-
kumentacije je takoj.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok in garancija za pravočasnost izde-

lave dokumentacije.
6. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba  mora  vsebovati  vse  elemen-

te  v  skladu  z  12.  členom  odredbe  o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do  uveljavljanja  odškodnine  iz  tega  na-
slova.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo vo-
dovoda Dobrič–Andraž.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na
naslov investitorja do 27. 3. 1997 do 12.
ure. Istega dne se ob 12.30 v prostorih
investitorja  prične  javno  odpiranje  po-
nudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni  o izidu javnega razpisa, je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 061-2/96 Ob-876

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-
žana, na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) 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 pridobitev izvajalca za izvedbo
dokončanja gradbeno obrtniških

in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
in za dobavo opreme balinarske hale

v Sežani
1. Investitor: Občina Sežana, Partizan-

ska cesta 4, Sežana.
2. Predmet razpisa je izvedba dokonča-

nja gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunanjo ureditvijo in dobava opreme bali-
narske hale v Sežani.

3. Zainteresirani izvajalci lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo po predhodnem
plačilu stroškov izdelave v višini 50.000
SIT na ŽR 51420-630-90046 v roku petih
delovnih dni od dneva objave razpisa, med
8. in 11. uro na Občini Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana, v sobi št. 68 pri Colja Uro-
šu, kjer dobijo tudi vse informacije v zvezi
z razpisom. Pred prevzemom dokumentaci-
je morajo predložiti dokazila o plačilu
stroškov in pisno pooblastilo za dvig le te.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
oziroma le tega prilagoditi svojim razpolož-
ljivim sredstvom. Zaradi morebitnega
zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja kakršnekoli
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je 15. 4.
1997, rok dokončanja del pa 30. 6. 1997. Za
dokončanje del se smatra uspešno opravljen
tehnični pregled izvedenih del pristojne ko-
misije upravne enote, ki investitorju omo-
goča pridobitev uporabnega dovoljenja.

7. Lokacija izvedbe razpisanih del je v
objektu zgrajenem do III.gradbene faze ob
športni dvorani v Sežani.

8. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca so: sposobnost izvajalca, ponujena ce-
na izvedbe del, načina plačila in pogoji fik-
snosti cene, reference izvajalca pri izvaja-
nju tovrstnih del, rok izvedbe del, možnost
finančnega usposabljanja investitorja in po-
goji le tega, opcija ponudbe, druge ugodno-
sti izvajalca, ki jih izvajalci ponudijo inve-
stitorju po lastni presoji.

Najcenejši izvajalec ni nujno tudi naj-
ugodnejši.

9. Glede na podana merila za izbor naj-
ugodnejšega izvajalca po prejšnji točki so
ponudniki dolžni svoje ponudbe dostaviti z
vsebino po vrstnem redu kot sledi:

– dokazilo o registraciji (izpis iz sodne-
ga registra ne starejši od 30 dni) in odločba
pristojnega organa občine o opravljanju de-
javnosti,

– garancija na ponudbo v obliki; akcept-
ni nalog v višini 15% ponujene vrednosti s
pooblastilom za vnovčenje, katerega inve-
stitor vnovči v primeru, da ponudnik, ki bi
bil izbran s strani investitorja za izvajalca
razpisanih del, ne bi hotel skleniti pogodbe
za izvedbo del,

– dokazilo o finančnem stanju ponudni-
ka BON-1, BON-2 ali BON-3. Samostojni
podjetniki predložijo kot dokazilo o svojem
finančnem stanju davčno napoved zadnjega
obdobja ter potrdilo o povprečnem stanju
na svojem žiro računu v zadnjih treh mese-
cih,
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– izjava ponudnika, da so mu v fazi se-
stave ponudbe bile poznane: terenske raz-
mere lokacije, kjer se bodo dela izvajala in
projektna dokumentacija na osnovi katere
se bodo dela izvajala, da v času predvide-
nem za izvedbo razpisanih del razpolaga s
prostimi kapacitetami in opremo potrebno
za izvedbo razpisanih del, da pristaja na
uporabo posebnih gradbenih uzanc, da bo z
dokumentacije s ciljem za investitorja ra-
cionalizaciji-pocenitve izvedbe razpisanih
del, da bo investitorju v fazi izvedbe del
dopustil za posamezna dela katera izvaja s
podizvajalci zamenjavo le teh, o garancij-
skih rokih na izvedena dela,

– predračun na originalnem popisu del,
katerega prejme od investitorja z razpisno
dokumentacijo, z navedbo načina obračuna
izvršenih del in plačilnih pogojev,

– seznam v predračunu predvidenih po-
dizvajalcev za izvedbo posameznih del, ka-
tere ponudnik ne izvaja z lastnimi delavci, z
navedbo strokovnega kadra (ponudnika in
podizvajalcev), ki bo vodilo izvajanje del,
kolikor mu bodo le ta zaupana v izvedbo,

– kalkulativne elemente na osnovi kate-
rih je bil sestavljen predračun (cenike mate-
rialov,delovne sile, mokrih mešanic, prevo-
zov, strojne opreme, manipulativnih pribit-
kov na tuje storitve...)

– terminski in finančni plan izvedbe raz-
pisanih del,

– reference seznam podobnih del izvrše-
nih po ponudniku v zadnjih petih letih.

Nepopolnih ponudb investitor ne bo
obravnaval.

10. Rok za dostavo ponudb je 30 dni po
objavi razpisa do 8.30 na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, v zapr-
ti in zapečateni kuverti z oznako “Dokonča-
nje balinarske hale - Ne odpiraj”.

Odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, ob 9. uri v pro-
storih Občine Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana.

11. Investitor si pridržuje pravico proste
izbire izvajalca po kriterijih. Osnova mu
bodo podatki ponudnikov, kot tudi splošna
ocena ponudnika, glede na njegove solidno-
sti, izkušenosti, finančno stanje, opremlje-
nost, sestavo strokovnega kadra, možnosti
finančnega usposabljanja investitorja in dru-
gih ugodnosti, ki jih ponudnik nudi in so za
investitorja pomembne.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Sežana

Št. 110-1/97 Ob-877A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: M3-3; obvoznica

Pragersko - idejni projekt
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-

macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: M3-3;
obvoznica Pragersko - idejni projekt.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-877B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Načrt monitoringa med
gradnjo in obratovanjem ter izvedba

monitoringa med gradnjo za AC odsek
Blagovica - Šentjakob

Orientacijska vrednost del znaša:
14,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 4. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Načrt
monitoringa med gradnjo in obratovanjem
ter izvedba monitoringa med gradnjo za AC
odsek Blagovica - Šentjakob.”

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava študije variant

za odsek AC Krška vas - Obrežje
Orientacijska vrednost del znaša:

12,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-

macije vam posreduje Branka Dervarič, inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va študije variant za odsek AC Krška vas -
Obrežje.”

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prometna analiza naselja

Lenart
Orientacijska vrednost del znaša:

3,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Ida Šubic, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 4. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Prometna
analiza naselja Lenart.”

Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava prostorske

dokumentacije za obvoznico Pragersko
(M3-3)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 14 – 14. III. 1997 Stran 985

Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va prostorske dokumentacije za obvoznico
Pragersko (M3-3).”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Monitoring prehajanja

živali med gradnjo na AC odseku
Divača - Kozina

Orientacijska vrednost del znaša:
1,400.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 4. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Monitoring
prehajanja živali med gradnjo na AC odse-
ku Divača - Kozina.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877F

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Študija hrupne

obremenjenosti in predlog protihrupnih
ukrepov na območju naselij Laze in Pod

Laze
Orientacijska vrednost del znaša:

400.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 4. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za: Študija hrupne
obremenjenosti in predlog protihrupnih ukre-
pov na območju naselij Laze in Pod Laze.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877G

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izvedba monitoringa

hrupa med gradnjo in program
izvajanja monitoringa med

obratovanjem na AC Slivnica - Fram -
BDC

Orientacijska vrednost del znaša:
1,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izved-
ba monitoringa hrupa med gradnjo in pro-
gram izvajanja monitoringa med obratova-
njem na AC Slivnica - Fram - BDC.”

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877H

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Maribor - Lenart
Orientacijska vrednost del znaša:

5,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1997 do 8.30 v vložišče DDC

d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Poročilo o
vplivih na okolje za AC odsek Maribor -
Lenart.”

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877I

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava študije variant

za odsek AC Hrastje - Kronovo
Orientacijska vrednost del znaša:

8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Branka Dervarič, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdelava štu-
dije variant za odsek AC Hrastje - Krono-
vo.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877J

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Divača - Dane;

cestninska postaja Dane - sistem ABC
Orientacijska vrednost del znaša:

90,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Di-
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vača - Dane; cestninska postaja Dane - si-
stem ABC.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877K

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Razvojne naloge

in svetovalne storitve
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19.3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Abdon Peklaj, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Raz-
vojne naloge in svetovalne storitve.”

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-877L

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dobava licenčne

programske opreme
Orientacijska vrednost del znaša:

8,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19.3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Anton Žagar, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1997 do 8.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Dobava li-
cenčne programske opreme.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-877M

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Načrt monitoringa hrupa
med gradnjo in načrt monitoringa med
obratovanjem ter izvedba monitoringa
hrupa med gradnjo obvoznice Ormož

Orientacijska vrednost del znaša:
600.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1997 do 9.30 v vložišče DDC
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za: Načrt monitoringa
hrupa med gradnjo in načrt monitoringa med
obratovanjem ter izvedba monitoringa hrupa
med gradnjo obvoznice Ormož.”

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 021-03-39/97 Ob-878

Na podlagi 7. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljamo

javni razpis
za izdelavo ureditvenega načrta

gramoznice Duplek
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: izdelava osnutka ure-

ditvenega načrta za območje gramoznice
Duplek.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu naročnika vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila:
1,800.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del

Ponudnik mora pričeti z izvedbo naloge
v 15 dneh po izbiri in jo dokončati najka-
sneje v roku 3 mesecev.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena storitev,
– rok za izvedbo del,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30

dni od dneva izstavitve fakture,

– strokovna usposobljenost in reference
za izvajanje tovrstnih strokovnih del.

7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudniki morajo ponudbe oddati v ro-

ku 10 dni po objavi razpisa.
Ponudbe je potrebno oddati na naslovu

naročnika v zaprti ovojnici z naslovom po-
šiljatelja in naročnika in pripisom “Ponudba
za izdelavo ureditvenega načrta – Ne odpi-
raj”.

Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika najkasneje zad-
nji dan razpisnega roka do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan po poteku razpisnega
roka ob 13. uri na naslovu naročnika.

9. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 618-410.

Št. 021-03-39/97 Ob-879

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, objavlja na podlagi sklepa 20. seje
občinskega sveta z dne 20. 2. 1997

javni razpis
za oddajo delno komunalno urejenega
stavbnega zemljišča parcelna številka

354/1
k.o. Sp. Duplek, v izmeri 7218 m2, kjer

je predvidena gradnja poslovno-stanovanj-
skega objekta (splošna zdravstvena ambu-
lanta, lekarna, knjižnica, kulturna dvorana
ter poslovnih prostorov in stanovanj).

Investitor bo namesto odškodnine za
zemjišče in plačila komunalnega prispevka
zgradil prostore za potrebe občine.

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrira-
ni za gradnjo in prodajo poslovnih objektov
in stanovanj.

Pogoji razpisa: so podrobno določeni v
razpisni dokumentaciji, ki jo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovni dan med 8. in
12. uro v prostorih občinskega urada, Cesta
4. julija 106.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
10.000 SIT in jih plača ponudnik ob dvigu
dokumentacije.

Ponudniki morajo pisne ponudbe v skla-
du z razpisno dokumentacijo oddati na se-
dežu občinskega urada najkasneje v 25 dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbo morate oddati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Duplek – s pripisom “Jav-
ni razpis za oddajo zemljišča – Ne odpiraj”.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov občine najkasneje zadnji dan
razpisnega roka do 12. ure.

Ponudnik mora prijaviti priložiti:
– idejno programsko zasnovo objekta,
– varščino za resnost ponudbe v višini

1,000.000 SIT,
– registracija podjetja oziroma samostoj-

nega podjetnika.
Ponudnik, ki bo na razpisu uspel, bo skle-

nil z Občino Duplek pogodbo o oddaji zem-
ljišča v 20 dneh po poteku razpisnega roka.

Varščina se nakaže na žiro račun
51800-630-25510.

Neuspelemu ponudniku se bo varščina
vrnila v roku 5 dni po poteku razpisnega
roka, uspelemu pa poračunana pri oddaji
zemljišča.

Pri izbiri bo strokovna komisija upošte-
vala naslednje kriterije:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 14 – 14. III. 1997 Stran 987

– ustreznost idejno-programske zasnove
objekta,

– vrednost objektov oziroma poslovnih
prostorov, ki jih bo ponudnik zgradil za po-
trebe občine,

– rok za pričetek gradnje in rok za do-
končanje izgradnje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
tel. 681-401.

Št. 021-03-39/97 Ob-880

Na podlagi 7. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljamo

javni razpis
za tiskanje občinskega glasila

1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, Sp. Duplek.

2. Predmet razpisa: tiskanje občinskega
glasila “Novice Občine Duplek”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu naročnika vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila:
1,200.000 SIT letno.

5. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del

Novice Občine Duplek izhajajo na kon-
cu trimesečja v nakladi 2500 izvodov.

Izbrani ponudnik bo tiskal novice v času
od 1. 4. 1997 do 31. 3. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena storitev,
– rok za izvedbo del,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30

dni od dneva izstavitve fakture.
7. Rok in način oddaje ponudb
Ponudniki morajo ponudbe oddati v ro-

ku 10 dni po objavi razpisa.
Ponudbe je potrebno oddati na naslovu

naročnika v zaprti ovojnici z naslovom po-
šiljatelja in naročnika in pripisom “Ponudba
za tiskanje glasila – Ne odpiraj”.

Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika najkasneje zad-
nji dan razpisnega roka do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan po poteku razpisnega
roka ob 12. uri na naslovu naročnika.

9. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 618-410.

Št. 021-03-39/97 Ob-881

Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Vrsta nalog:
a) asfaltiranje cest in javnih poti v Obči-

ni Duplek,
b) večja in manjša vzdrževalna dela na

cestah, javnih površinah in javnih poteh.
3. Lokacija kjer se izvajajo dela: dela se

bodo izvajala na cestah in javnih poteh v

Občini Duplek po odsekih opredeljenih v
sklepih občinskega sveta in župana.

4. Orientacijska vrednost del:
a) 10,000.000 SIT,
b) 12,000.000 SIT.
5. Predvideni rok začetka in končanja

del: dela se bodo izvajala v času od 1. 3.
1997 do 28. 2. 1998 po terminskem planu,
ki ga določi župan.

6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev:

– strokovna usposobljenost in reference
za izvajanje tovrstnih del,

– cene storitev za tipična dela,
– plačilni pogoji.
7. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-

niki predložiti:
– registracijo firme oziroma samostojne-

ga podjetnika,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev,
– BON 1 in BON 2,
– popis sklenjenih pogodb za leto 1995

in 1996 za tovrstna dela,
– akceptni nalog v višini 5% vrednosti

razpisanih del za resnost ponudbe.
8. Rok za oddajo zahtevka in dokumen-

tacije
Ponudniki morajo ponudbe oddati pri na-

ročniku v roku 30 dni po objavi razpisa.
Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo

prispele k naročniku najkasneje zadnji dan
poteka razpisnega roka do 12. ure.

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ku-
verti z naslovom pošiljatelja in naročnika
ter pripisom “Ponudba za ugotavljanje spo-
sobnosti – Ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovni dan ob 12. uri v prostorih
naročnika (sejna soba).

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

11. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na naslovu naročnika vsa-
ki delovni dan med 8. in 12. uro.

Občina Duplek

Ob-890

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

javni razpis
za nabavo avtomatske temnice za

razvijanje rtg filmov
1. Predmet razpisa:
a) dobava in montaža daylight kamere

Multiloader 700, z automixerjem firme Ko-
dak,

b) dobava in montaža Kodak procesorja
MB.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena, ki mora biti v SIT in fiksna, z
vključenim prometnim davkom in fco SB
Murska Sobota,

– čim ugodnejši način plačila,
– čim krajši dobavni rok,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti

kuverti, opremljeni s točnim nazivom ponud-
nika in oznako “Javni razpis” v 10 dneh od
datuma objave v Uradnem listu RS, na naslov:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.

4. Ponudba mora vsebovati poleg pre-
dračunov in prospektov s tehničnimi karak-
teristikami še dokazilo o registraciji fir-
me-ponudnika, bonitetni obrazec BON-1, iz-
javo o garanciji in servisiranju ter vzorce
pogodbe.

5. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, na upravi bolnišnice Rakičan ob
12. uri. Morebitni predstavniki ponudnikov
morajo imeti s sabo pooblastila za zastopa-
nje firme.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v 10 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo pri
pripravi ponudb do nepravilnosti.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 130/1 Ob-893

Javni razpis
za izvedbo krmiljenja in telemetrijske

povezave za sistem črpališča Skuk–
vodohram Predmeja

1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, po pooblastilu
Občine Ajdovščina.

2. Predmet javnega razpisa: izvedba te-
lemetrijske povezave za sistem črpališča
Skuk–vodohram Predmeja in bazne enote
Ajdovščina. Ureditev avtomatskega delova-
nja črpališča v povezavi z vodohramom.

3. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v prostorih KSD Ajdovščina,
Goriška c. 23/b v roku 7 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Dodatne informacije,
vključno z ogledom, dobijo na tel.
0609/629-527, Čadež – EMMI, d.o.o., Aj-
dovščina.

4. Orientacijska vrednost del
Predvidena vrednost izvedbe znaša

3,000.000 SIT.
5. Pričetek in dokončanje del
Pričetek del takoj po podpisu pogodbe.
Dokončanje: projekti do 15. aprila, iz-

vedba do 1. maja 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izvedba po sistemu funkcionalni ključ

do uporabnega dovoljenja,
– ponujena cena,
– reference za delo na podobnih napra-

vah,
– garancijski rok in servis vgrajene opre-

me.
7. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
naslov: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina, v
zaprtih kuvertah z oznako “Telemetrija
Skuk”.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisij-
sko istega dne ob 13. uri v prostorih KSD. V
primeru, da je dan odpiranja ponudb dela
prost dan, se odpiranje izvrši prvi naslednji
delovni dan ob isti uri.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina
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Št. 353-2/97 Ob-899

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Krajevna skupnost
Mlačevo

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZI za
objekt Most na odcepu za vas Malo

Mlačevo.
1. Investitor: Krajevna skupnost Mlače-

vo, Veliko Mlačevo 6A, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov

PGD in PZI za izgradnjo:
– mostu na odcepu za Malo Mlačevo raz-

pona 7 m,
– mostu na odcepu za vas Malo Mlačevo

razpona 12 m,
– rekonstrukcijo cestnega odcepa Malo

Mlačevo širine 5 m dolžine ca. 150 m.
3. Približna vrednost končne investicije

bo 6 mio SIT.
4. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije pri predsedniku Krajevne skup-
nosti Antonu Janežiču, tel. 772-093.

5. Predviden pričetek del je marec 1997,
rok izdelave pa 40 dni.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: reference na podobnih objektih,
cena, rok izvedbe.

7. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, določene v 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

8. Rok za oddajo ponudbe je 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: KS
Mlačevo, Veliko Mlačevo 6A, Grosuplje.
Ponudba mora biti zapečatena z oznako: Ne
odpiraj – Ponudba PGD, PZI za most Malo
Mlačevo.

9. Odpiranje ponudb bo tri dni po poteku
roka iz 8. člena tega razpisa na sedežu na-
ročnika.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
vas bomo obvestili v roku 10 dni od odpira-
nja ponudb.

Krajevna skupnost Mlačevo

Ob-882

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

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del

v Občini Logatec
1. Predmet razpisa: asfaltiranje krajev-

nih cest, ulic, pločnikov in dvorišč v Občini
Logatec za leto 1997.

a) izdelava finega planuma na predhod-
no ustrezno pripravljeni tamponski podlagi
in dobava ter polaganje asfalta (cena po
m2), predvidena letna količina 30.000 m2

variantno:
– BD 0-22 mm v debelini 5 cm in

AB 0-8 mm v debelini 3 cm,
– BNOP 0-16 mm v debelini 7 cm.
b) izdelava finega planuma pločnika ši-

rine 1,50 m na predhodno ustrezno pri-
pravljeni tamponski podlagi in dobava ter
polaganje asfalta (cena po m2), predvidena

količina 500 m2: AB 0-8 mm v debelini
4 cm,

c) priprava podlage in izdelava asfaltne
mulde AB 0 -11 mm (cena po tekočem me-
tru).

2. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

3. Dela se bodo izvajala ob maja do no-
vembra 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno petnajstega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Občini Logatec, Tr-
žaška cesta 15, Logatec, pri Ivanu Povalej
(tel. 741-270).

Ponudniki morajo na Občini Logatec ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati 5.000
SIT nepovratnih sredstev za stroške razpi-
sne dokumentacije.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kreditiranje razpisanih del ter druge

ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Asfalterska de-
la”) na naslov Občina Logatec, Občinski
urad, Tržaška cesta 15, Logatec, v 20 dneh
po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposob-
nost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Ob-883

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev

prometnih površin v I.O.C. Logatec
1. Predmet razpisa so gradbena dela za

ureditev pločnikov, cest in dokončanje ko-
munalnih vodov v I.O.C. Logatec.

2. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je maj 1997.
Rok izvedbe: 60 delovnih dni.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno petnajstega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Občini Logatec, Tr-

žaška cesta 15, Logatec, pri Ivanu Povalej
(tel. 741-270).

Ponudniki morajo na Občini Logatec ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati 5.000
SIT nepovratnih sredstev za stroške razpi-
sne dokumentacije.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– kreditiranje razpisanih del ter druge

ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “I.O.C. Logatec”)
na naslov Občina Logatec, Občinski urad,
Tržaška cesta 15, Logatec, v 20 dneh po
objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo predložiti poobla-
stilo za zastopanje.

8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Občina Logatec

Št. 352-02/3-97 Ob-884

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za obnovo
II. nadstropja občinske zgradbe

v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za obnovo II. nadstropja občinske zgradbe
v Rogaški Slatini. Razpisana so gradbena,
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

4. Predvideni rok pričetka del: 1. maj
1997.

5. Rok za dokončanje del: 20. junij 1997.
6. Orientacijska vrednost del znaša

15,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena do konca obnove po
načelu “ključ v roke” in pod pogojem, da se
izvajalec odpove zahtevi po 637. členu
ZOR-a, zahtevani avans, možnost kreditira-
nja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Ob-
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čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj - ponudba za obnovo
II. nadstropja”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997
ob 12.uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 352-02/3-97 Ob-885

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

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za
ureditev dela območja po ureditvenem
načrtu CZ1 od Hotela Slovenija do PC

Sonce med železniško progo in potokom
Negonjščico v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izdelava projektne

dokumentacije za ureditev dela območja po
ureditvenem načrtu CZ1 od Hotela Sloveni-
ja do PC Sonce med železniško progo in
potokom Negonjščica v Rogaški Slatini v
obliki PGD in PZI.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

4. Orientacijska vrednost projektne do-
kumentacije znaša 1,300.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference projektanta za tovrst-
na dela, način plačila, rok izdelave projekt-
ne dokumentacije in ponudbena cena.

6. Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 1997,
na naslov: “Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška 2, Rogaška Slatina”. Ponudba mora
biti zapečatena in označena “Ne odpiraj -
ponudba za CZ1”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška Sla-
tina. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Št. 352-02/3-97 Ob-886

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu
na cesti Kostrivnica - Boč in plazu na

dovozni cesti k hiši Drevenik 34
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za sanacijo plazu na cesti Kostrivnica - Boč
in plazu na dovozni cesti k hiši Drevenik 34.
Plaz na cesti Kostrivnica - Boč je projektno
rešen s pilotno steno. Plaz na dovozni cesti k
hiši Drevenik 34 pa z opornim zidom.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva

razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

4. Predvideni rok pričetka del: 1. maj
1997.

5. Rok za dokončanje del: 1. julij 1997.
6. Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena po enoti do konca
sanacije, zahtevani avans, možnost krediti-
ranja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj - ponudba plaz cesta
na Boč”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 14. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 352-02/3-97 Ob-887

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu
Pečica I. in II. na lokalni cesti Pečica -

Sp. Gabernik
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za sanacijo plazu Pečica I. in II. na lokalni
cesti Pečica - Sp. Gabernik.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

4. Predvideni rok pričetka del: 1. maj
1997.

5. Rok za dokončanje del: 1. julij 1997.
6. Orientacijska vrednost del znaša

7,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna cena po enoti do konca
sanacije, zahtevani avans, možnost krediti-
ranja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 14. dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj - ponudba plaz Peči-
ca I. in II”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Št. 352-02/3-97 Ob-888

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina

razpis
za izbiro izvajalca del za rekonstrukcijo
II. nadstropja stanovanjskega objekta v

Ulici XIV. divizije 44 - “Bjelovarski
dom” v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za rekonstrukcijo II. nadstropja stanovanj-
skega objekta v Ulici XIV. divizije 44 -
“Bjelovarski dom” v Rogaški Slatini. Raz-
pisana so gradbena, gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure ne sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

4. Predvideni rok pričetka del: 1. 5. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 1. 7. 1997.
6. Orientacijska vrednost del znaša

16,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so: fiksna cena po enoti do konca grad-
nje predvidenih del, zahtevani avans, mož-
nost kreditiranja ali zamika plačil, reference
izvajalca in način plačila izvedenih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: “Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina”. Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj - ponudba za Bjelo-
varski dom”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška Sla-
tina. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 7/0-26/3-75 Ob-889

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

prenosnih računalnikov ter pripadajoče
periferne opreme

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

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja
prenosnih računalnikov in pripadajoče peri-
ferne opreme za potrebe uprave ter vseh
poslovnih enot Telekom Slovenije, p.o.

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

4. Dobavni rok: 21 dni od dneva skleni-
tve pogodbe.

5. Plačilni pogoji:
– rok plačila je 90 dni od datuma izdaje

računa,
– zadnjih 10% pogodbene vrednosti se

plača v 90 dneh od dneva prevzema raču-
nalniške opreme.

6. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponujenih del,
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– servisni pogoji,
– reference,
– boniteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji.
Investitor si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejšo ponudbo ne
šteje za najugodnejšo.

7. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo vsak delovnik od 14. 3. 1997
dalje, med 8. in 14. uro na Telekom Slove-
nije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj, soba 18 (vložišče).

8. Na javni razpis se lahko prijavijo po-
nudniki, ki so ustrezno registrirani za oprav-
ljanje dejavnosti. Ponudbi je potrebno pri-
ložiti:

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

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

Ponudba mora vsebovati elemente na os-
novi navodila o pogojih in postopkih za od-
dajanje del izvajalcem (Uradno glasilo Te-
lekom Slovenije, št. 5/95).

9. Pismene ponudbe morajo prispeti na
naslov Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka
Vadnova 13, najkasneje do 2. 4. 1997 do
10. ure, v zaprti kuverti s pripisom “Ne od-
piraj – ponudba Notebook”.

10. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
dne 2. 4. 1997 ob 13. uri v sejni sobi št.
801/VII Telekom Slovenije, p.o. Cigaletova
15, Ljubljana.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci obveščeni v roku naj-
kasneje 30 dni po odpiranju ponudb.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo
pri Janezu Grosu, dipl. inž., tel.
064/262-301, Telekom Slovenije, PE Kranj.

13. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje in elemente iz
tega razpisa in razpisne dokumentacije.

Telekom Slovenije, p.o.

Ob-891

Na podlagi odredbe v postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska
uprava Republike Slovenije objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za skaniranje načrtov in kart po
Programu geodetskih del 1997

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet ponovnega razpisa je skani-
ranje temeljnih topografskih načrtov in dr-
žavnih topografskih kart po končani obnovi
in reambulaciji, kot je predvideno v progra-
mu geodetskih del za leto 1997. Ocena za
povprečen list je 3.300 SIT.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki
jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delov-
ni dan med 9. in 13. uro na naslovu: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Šaranoviće-
va ulica 12 Ljubljana, po predhodni najavi
po telefonu: 061/178-48-00 (Tomaž Petek).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
6.  12. 1997 .

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 24. 3. 1997
najkasneje do 9.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj - ponudba za razpis za
skaniranje načrtov in kart” na naslov Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Šarano-
vičeva ulica 12, Ljubljana.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 24. 3. 1997
ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave Re-
publike Slovenije, Šaranovičeva ulica 12.
(mala sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni. Prepoz-
ne, nepravilno opremljene, nepopolne ali ne-
jasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bo-
do izločene iz nadaljnega postopka vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi po-
stopka ugotovilo, da temeljijo na
neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava RS

Ob-892

Občina Gornja Radgona objavlja za pro-
jekt “Čistilna naprava Gornja Radgona” (SL
- 9505.05.01) iz Programa prekomejnega so-
delovanja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacije v Gornji

Radgoni
Projekt financira Evropska unija s sred-

stvi PHARE v okviru Programa prekomejne-
ga sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo
(SL - 9505), Republika Slovenija in Občina
Gornja Radgona z lastnimi sredstvi. Sloven-
ska udeležba predstavlja delež Slovenije

iz Programa prekomejnega sodelovanja
SL - 9608.

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

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

izgradnjo kanalizacije v Gornji Radgoni, ki
obsega naslednja dela:

– glavni kolektor K-1 v dolžini 911 m
odsek od jaška ob železniški postaji do izli-
va v Muro,

– pretočno zadrževalni bazen meteornih
voda B-4 s črpališčem ob visokovodnem
nasipu Mure.

V okviru skupnih razpložljivih sredstev
za razpisana dela znaša delež PHARE
400.000 ECU, delež Ministrstva za okolje
in prostor 8,000.000 SIT in delež Občine
Gornja Radgona 40,000.000 SIT. Za sredst-
va PHARE in sredstva MOP bo pogodba za
izvajanje del sklenjena v obsegu zagotov-
ljenih sredstev po uredbi o začasnem finan-
ciranju potreb iz proračuna RS v prvem pol-
letju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96) in
pod odložnim pogojem za znesek sredstev,
ki bodo zagotovljena v proračunu Republi-
ke Slovenije za leto 1997. Za občinska sred-
stva bo Občina Gornja Radgona z izbranim
izvajalcem sklenila ločeno pogodbo v višini
predvidenih sredstev.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico črtati določena dela po svoji presoji
iz ponudbe.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok dokonča-
nja del pa je pet mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v zadnjih
treh letih v višini 5,000.000 ECU,

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

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleščini, na
naslovu: Vodnogospodarski inštitut (VGI),
Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p. 3401,
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
35.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-50615 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri NLB Trg
Revolucije 1, Ljubljana s pripisom “Za po-
nudbeno dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.

V licitacijskem postopku bodo upošteva-
ni samo tisti ponudniki, ki bodo plačali raz-
pisno dokumentacijo. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago ponudnikom od datuma
objave razpisa dalje. Ponudniki jo morajo
naročiti predhodno po telefonu zaradi dogo-
vora o datumu in načinu prevzema.

Na željo bomo ponudniku dokumentaci-
jo poslali s kurirsko pošto na stroške ponud-
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nika, vendar ne prevzemamo nikakršne od-
govornosti za izgubo ali prepozno dostavo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti izdelane v an-

gleškem jeziku.
Ponudbe morajo biti oddane v 45 kole-

darskih dneh od datuma objave razpisa do
11. ure po lokalnem času na naslovu, nave-
denem v razpisni dokumentaciji. Odpiranje
ponudb bo predvidoma istega dne ob 11.30
po lokalnem času na istem naslovu. Odpira-
nja se lahko udeleži en predstavnik ponud-
nika s pooblastilom. Odpiranje ponudb bo
potekalo v skladu s pravili PHARE.

Ponudniki lahko dobijo podrobnejša po-
jasnila glede ponudbe na naslovu: Igor Ko-
vačič, dig., VGI, Hajdrihova 28, Ljubljana,
tel. 061/12 64 122, 061/17 75 306, faks
061/12 64 162.

Občina Gornja Radgona

For the project “Waste Water Treatment
Plant” (SL – 9505. 05. 01) in the frame of
the Cross Border Cooperation Programme,
The Municipality of Gornja Radgona

Issues this Invitation to Tender
for Construction of Sewerage of Gornja

Radgona
Project is financed with European

Union’s PHARE funds in frame of
Cross-Border Cooperation Programme Slov-
enija Austria (SL-9505), Republic of Slov-
enija and Municipality of Gornja Radgona
with his own funds. Slovene financial partic-
ipation is share of Slovenija from the Cross
Border Cooperation Programme SL-9608.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the member
states of the European Union, or of the ben-
eficiary countries of the PHARE pro-
gramme. Supplies and services offered must
originate from the above states.

1. Subject to tender.
The tender is issued, for the selection of

a supplier of works for construction of a
sewerage of Gornja Radgona, and comprise
the following works:

– main sewage K-1 length 911 m the
part from the shaft by railway station to
outflow in the Mura river;

– retention basin for rain waters B-4 with
pumping station by the flood dike of Mura
river.

In the joint available budget for the
works tendered is the share of PHARE
400.000 ECU, the share of Ministry for En-
vironment and Physical Planning 8,000,000
SIT and the share of Municipaity Gornja
Radgona 40,000,000 SIT. For the funds of
PHARE and MOP the work contract will be
concluded for the amount of available budg-
et in the Regulation for the temporary fi-
nancing from the RS state budget in the first
half of the year 1997 (Official gazette RS,
No. 77/96) and under deferment condition
for the amount, provided in the RS state
budget for the year 1997.

For the Municipality funds the Munici-
pality of Gornja Radgona will conclude sep-

arate contract in the amount of its available
budget.

The works should star immediately upon
the signing of the contract while the works
should be finalised in the period of 5
months.

Tenders for construction works should
be submitted only by companies meeting
the minimum qualifying criteria including
but not limited to:

– annual turnover in construction works
performed over the last three years amount-
ing to 5,000.000 ECU

– successful experience as prime con-
tractor in construction works over the last
five years on at least one project of a com-
parable nature and complexity to the works
tendered.

2. Tender dossier.
Tender dossier may be obtained from

the address: Water Management Institute
(VGI), Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p.
3401, against payment of a non refundable
fee of 35.000 SIT (Slovenian Tolars), or
equivalent in a convertible currency. Pay-
ments in SIT should be made by a bank trans-
fer to the A/C No. 50106-603-50615, while
foreign currency payments should be made
to the A/C No: 50100-620-133-27620-6208/1
at Nova Ljubljanska banka d.d. Trg revoluci-
je 1, Ljubljana with a reference “For tender
documents”. Submission of payment certifi-
cate will allow Tenderers to obtain the tender
documents.

Only Tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
tenders. Upon Tenderer request and against
payment the documents will be promptly
dispatched by courier but no liability can be
accepted for loss or late delivery.

All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding to
2% of the tender price in Slovenian Tolars
or equivalent in a convertible currency.

3. Submission of tenders
Tender must be prepared in English lan-

guage.
Tenders must be received in 45 days

from the date of issue this invitation, at
11,00 am (local time) at the address stated
in the tender documents. The opening ses-
sion will take place the same day at 11,30
am at the same address. Only one Tenderer
representative, submitting the power of at-
torney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE reg-
ulations for opening sessions.

Tenderers requiring any further clarifi-
cation on the tenders may contact Mr. Igor
Kovačič, dipl. ing. VGI, Hajdrihova 28,
Ljubljana, phone 386 61 12 64 122 or 386
61 17 75 306, fax 386 61 12 64 162.

The Municipality of Gornja Radgona

Št. 663-05-001/97 Ob-894

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje stikov z

javnostjo

1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga izvajalca za izvajanje stikov z javnostjo.
Delo bo obsegalo: organiziranje in vodenje
stikov z javnostjo, opravljanje dnevne ana-
lize medijskih sporočil, pripravo tiskovnih
konferenc, pripravo in svetovanje pri nasto-
pih na TV in RA, strokovno organizacijske
naloge pri nastopih ministra v javnosti, iz-
delavo analize oddaj in nastopov, pripravo
in oblikovanje informativnih gradiv za no-
vinarje, pripravo posebnih dogodkov, go-
vorov, predavanj in nastopov v javnosti ter
komuniciranje s sredstvi javnega obvešča-
nja. Izvajalec bo obvezen zagotoviti stalno
prisotnost enega delavca na sedežu naročni-
ka za opravljanje navedenih nalog najmanj
8 ur dnevno vsak delovni dan.

3. Orientacijska vrednost ene svetovalne
ure znaša 2.700 SIT bruto.

4. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je 1. 4. 1997.

5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju sti-

kov z javnostjo,
– druge reference izvajanja,
– cena.
6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-

ma ime in naslov ponudnika ter odgovorno
osebo, dokazilo o registraciji, seznam refe-
renc ponudnika, zasnovo projekta, struktu-
ro cene ter vzorec pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb: Ponudba mora
prispeti na naslov ministrstva do vključno
26. 3. 1997 do 12. ure ali priporočeno po
pošti na naslov ministrstva.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
stiki z javnostjo”.

8. Odpiranje ponudb bo 28. 3. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovu naročnika ali po tel.:
178-33-32.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-896

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6 in Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, objavljata

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme za novo Srednjo šolo za
gostinstvo in turizem Bled

1. Investitorja: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana in Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
sledeče opreme:

a) splošne šolske opreme,
b) tehnološke opreme,
c) športne opreme.
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3. Orietnacijska vrednost razpisanih del:
195,000.000 SIT in sicer:

a) 75,000.000 SIT,
b) 90,000.000 SIT,
c) 30,000.000 SIT.
4. Vsebina ponudbe: kompletna ponud-

ba z oznako: “Ponudba za izbiro izvajalca
za dobavo in montažo opreme za Srednjo
šolo za gostinstvo in turizem Bled, mora
biti dostavljena v zaprti kuverti z naslednjo
vsebino:

4.1. Predstavitev ponudnika – naziv in
polni naslov ponudnika.

4.2. Izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in odločba o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti.

4.3. Seznam referenc na podobnih ob-
jektih.

4.4. Ponudbeni predračun na originalnih,
od pooblaščenega predstavnika naročnika
žigosanih popisih, z izjavo, da je ponudnik
pripravljen izvesti pogodbena dela po siste-
mu “funkcionalni ključ v roke” za fiksno
nespremenljivo ceno do predvidenega roka
dobave in montažne opreme. Prometni da-
vek mora biti prikazan posebej in zajet v
ceni ponudbe. V ponudbi mora biti posebej
navedena opcija ponudbe, ki ne sme biti
krajša od 60 dni.

4.5. Podpisan osnutek pogodbe.
4.6. Poimenski seznam kadrov, ki bodo

vodili montažo, z navedbo izobrazbe in dru-
gih podatkov.

4.7. Poimenski seznam podizvajalcev pri
montaži (s potrdili o registraciji) in njihove
reference.

4.8. Terminski plan.
4.9. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s

tehnično dokumentacijo in da z njo soglaša.
4.10. Potrjen obrazec BON 1, BON 2 ali

BON 3.
4.11. Menico v višini 10% vrednosti po-

nudbenih del, kot garancijo za resnost po-
nudbe.

4.12. Podpisane razpisne pogoje investi-
torja.

4.13. Druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

5. Rok izvedbe: 25. junij 1997.
6. Merila za izbiro izvajalca:
6.1. Funkcionalni ključ in fiksne nespre-

menljive cene v predvidenem roku izgrad-
nje.

6.2. Rok izvedbe.
6.3. Kompletnost ponudbe za posamezni

sklop opreme (a,b,c) ali celotno ponudbo in
reference na podobnih objektih.

6.4. Ponudbena cena – način plačila.
6.5. Boniteta ponudnika.
6.6. Garancija za opravljena dela.
6.7. Rok izvedbe.
6.8. Opcija ponudbe.
6.9. Reference podizvajalcev, če dela v

celoti ne bo opravil izvajalec sam.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Ponudniki lahko ponudijo celotno

opremo ali posamezne sklope opreme po
razpisu.

8. Obravnavane bodo samo ponudbe, ki
bodo vsebovale vse priloge, zahtevane v
razpisu.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do vključno petega dne po ob-

javi razpisa v Uradnem listu RS na naslovu:
I. RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26, Ana Čeh, telefon 064/715-452, proti
plačilu odškodnine v višini 20.000 SIT za
razpisno dokumentacijo za posamezni sklop
opreme, oziroma 60.000 SIT za kompletno
opremo po razpisni dokumentaciji. Odškod-
nino ponudniki nakažejo na žiro račun št.
51540-601-11945 pri APPNI Radovljica.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba za izbiro izvajalca za dobavo in mon-
tažo opreme za Srednjo šolo za gostinstvo
in turizem Bled” na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana.
Datum prispetja ponudb je 14. april 1997 do
12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 14. aprila 1997 ob 13. uri na Mini-
strstvu za šolstvo in šport – Urad za šolstvo
Ljubljana, Trubarjeva 5 v III. nadstropju,
sejna soba št. 95.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju ponudbe, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v zakonitem roku.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šport in

Občina Radovljica

Št. 01-343-10-97 Ob-897

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo talnih
označb na območju Občine Ribnica
1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska

cesta 3, Ribnica.
2. Predmet razpisa: obnova talnih označb

(horizontalna prometna signalizacija) na lo-
kalnih cestah, mestnih ulicah in javnih par-
kiriščih na območju Občine Ribnica.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, Oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3, Rib-
nica, vsak delovni dan v času razpisa (inf.
na tel. 061/861-090). Pri dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na
ŽR št. 51310-630-12019, z namenom naka-
zila “Pristojbina za razpis, talne označbe v
Ribnici”.

4. Orientacijska vrednost del znaša,
2,000.000 SIT.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izvajalcem del. Dokončanje del je v
5 delovnih dneh.

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca del:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji),

– reference,
– garancijski roki,
– rok izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski roki,

– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer osebno
ali po pošti na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska cesta 3, 1310 Ribnica. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – obnova talnih označb v Rib-
nici” in navedbo imena naslovnika ter po-
nudnika. Nepravilno opremljene in sestav-
ljene ponudbe bo komisija zavrnila v po-
stopku odpiranja ponudb.

9. Odpiranje bo izvedla komisija inve-
stotrja Občine Ribnica. O datumu odpiranja
bodo ponudniki obveščeni po pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni po pošti.

Občina Ribnica

Ob-898

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-
na, Župančičeva 6 in Občina Trbovlje, Le-
ninov trg 4, na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljata

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZR in PZI

za izgradnjo Športne dvorane Polaj z
adaptacijo in dozidavo Srednje šole

Trbovlje
1. Predmet razpisa: izdelava projektov

PGD, PZR in PZI za izgradnjo Športne dvo-
rane Polaj z adaptacijo in dozidavo Srednje
šole Trbovlje.

2. Orientacijska vrednost projektne do-
kumentacije: 9,900.000 SIT.

3. Predvideni pričetek del: takoj po iz-
boru projektne organizacije. Predvideni rok
dokončanja del: v 60 dneh  PGD in PZR,
PZI v naslednjih 30 dneh.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 17. 3. 1997 do vključno
20. 3. 1997 med 9. in 12. uro v prostorih
RUDIS d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b,
Trbovlje, pri Meti Baloh.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 30.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
52700-601-10264.

5. Oddaja ponudb
Ponudbe z oznako “ŠD Polaj” – Ne od-

piraj! dostavite v zapečatenem ovoju na na-
slov: RUDIS – Poslovno združenje za inže-
niring in izgradnjo objektov d.d. Trbovlje,
Trg revolucije 25, Trbovlje.

Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 1997.
6. Javno odpiranje ponudb bo v torek,

1. 4. 1997 ob 10. uri v prostorih Urada za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, soba št.
95.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko in

davčno številko;
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti);
– reference ponudnika za projektiranje v

zadnjih dveh letih za objekte katerih inve-
sticijska vrednost znaša več kot 200,000.000
SIT (navesti reference kadrov in seznam
objektov);

– ponudbena cena z vključenim promet-
nim davkom;
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– opcija ponudbe;
– finančni podatki (BON 1 in BON 2 ali

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

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

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Rudis d.d. Trbovlje,
Uroš Suhodolčan, tel 0601/26-222, vsak dan
med 8. in 9. uro.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obvešče-
ni.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Občina Trbovlje

Št. 23/97 Ob-900

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenija (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Šoštanj v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Šoštanj za leto 1997 in 1998

1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Dokumetnacija razpisanih del je na

razpolago v tajništvu Zavoda za gozdove
Slovenije – Območna enota Nazarje, Sa-
vinjska c. 4, Nazarje in na sedežu Občine
Šoštanj. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z dokazilom o plačanih ma-
terialnih stroških razpisne dokumentacije v
višini 6.500 SIT, ki jo vplačajo na žiro ra-
čun Zavoda za gozdove Slovenije št.
50106-603-54908.

3. Predmet razpisa so redna vzdrževalna
dela, investicijsko vzdrževane in sanacije
gozdnih cest v letu 1997 in 1998. Predvido-
ma se bodo izvajala naslednja dela: profili-
ranje vozišča, čiščenje in izkop odvodnih
jarkov, gramoziranje, valjanje, nabava drež-
nikov, izdelava lesenih kašt in podpornih
zidov, izgradnja propustov, čiščenje brežin,
čiščenje propustov, popravilo mostov, po-
stavitev prometne signalizacije, postavitev
zapornih ramp, izkopi z bagrom…

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,500.000 SIT za eno leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
razpisani obseg in vrednost del, glede na
pridobitev sredstev (sredstva republiškega
proračuna, pristojbine, sredstva lokalne
skupnosti…). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registraci-
ji, zahtevane reference, cenik razpisanih del,
izhodiščni cenik strojev in delovne sile,
skupno vrednost razpisanih del, seznam last-
ne mehanizacije, datum do katerega velja
ponudba, ostale ugodnosti in osnutek po-
godbe. Obvezna določila pogodbe – način
obračunavanja del, rok plačila, način spre-
memb cen, delež stroškov in poimenski sez-
nam podizvajalcev, rok izvedbe del, način
obračuna premika strojev, zagotovilo o upo-
števanju delovnih in življenjskih pogojev
kot jih določajo veljavne kolektivne pogod-
be ter navedbo pooblaščene osebe. Ponudba
naj bo sestavljena po vrstnem redu zgoraj
naštetih postavk.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del, skupna vrednost raz-
pisanih del, ustreznost delovnih sredstev,
rok plačila, fiksnost cen in posebne ugod-
nosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

desetega dne po objavi v Uradnem listu RS
(dan izdaje Uradnega lista RS se ne šteje),
do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Šo-
štanj, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah Občine Šoštanj”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13. uri na
sedežu Občine Šoštanj.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

Zavod za gozdove Slovenije –
OE Nazarje

Ob-895

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
lja

javni razpis
za izvajanje del pri izgradnji

kanalizacije Spodnja Slivnica v Občini
Grosuplje - glavni (povezovalni) kanal A

1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo glavnega (povezovalnega) kanala
“A” od izvedenega pretočnega bazena pod
vasjo Spodnja Slivnica do centralne čistilne
naprave Grosuplje, vključno s črpališčem in
tlačnim cevovodom pri čistilni napravi.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jekta je na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761 - 211.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 25,500.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva ali odsto-
piti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je maj
1997, rok dokončanja del pa september
1997.

7. Lokacija: trasa povezovalnega kanala
poteka zahodno pod vasjo Spodnja Slivni-

ca, delno preko terasastih travnikov, veči-
noma pa ob potoku Podlomščica. Dolžina
novega povezovalnega kanala je približno
1600 m.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 15. 4. 1997

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Kuverte morajo biti
zalepljene z lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika ter označene z oznako
“Povezovalni kanal Spodnja Slivnica - Ne
odpiraj”. Ponudbe poslane po pošti morajo
prispeti na navedeni naslov najkasneje do
14. 4. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pismeno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 354-35-3/96-1800-14 Ob-901

Konzorcij občin za izvajanje regijskega
projekta Center za gospodarjenje z odpadki
– CEGOR objavlja

javni razpis
za izdelavo primerjalne presoje vplivov
na okolje za prednostne lokacije Centra
za gospodarjenje z odpadki – CEGOR

Ponudbo na javni razpis morajo ponud-
niki predložiti v roku 10 dni od datuma
objave, na naslov Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, Ma-
ribor.

Za vsa dodatna pojasnila je na voljo Ja-
nez Ekrat, tel. 062/227-527.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nici z oznako “Javni razpis – Presoja o vpli-
vih na okolje CEGOR”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in faks po-
nudnika.

1. Naročnik je Konzorcij občin za izgrad-
njo regijskega projekta Center za gospodar-
jenje z odpadki – CEGOR, ki ga zastopa
župan Mestne občine Maribor, dr. Alojz
Križman, dipl. inž.

2. Predmet razpisa
V teku je vrednotenje prednostnih lokacij

za projekt gospodarjenja s komunalnimi od-
padki na regionalnem nivoju (CEGOR). V
ožjem izboru je pet lokacij, za katere je po-
trebno izdelati primerjalno presojo o vplivih
na okolje. V skladu z zahtevami zakona o
varstvu okolja je za značilne vplive posega
na okolje (geologija, naravna in kulturna de-
diščina, kmetijske površine, krajina, vode,
tla, zrak, hrup, živi svet) potrebno že pred
pričetkom posega ugotoviti obstoječe stanje
na prednostnih lokacijah, oceniti vpliv pred-
videnega posega ter na podlagi strokovne
primerjave med posameznimi lokacijami za
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obravnavane sestavine okolja objektivno do-
ločiti sprejemljivost predvidenega posega na
posameznih lokacijah. V prvi fazi mora izva-
jalec skupaj z naročnikom določiti dokončen
obseg in podrobno vsebino primerjalne pre-
soje vplivov na okolje.

Center za gospodarjenje z odpadki bo
obsegal odlagališče, sortirnico, kompostir-
nico in upravno stavbo s potrebnimi infra-
strukturnimi objekti. Na CEGOR bodo do-
važali in tu obdelovali odpadke po predhod-
nem ločenem zbiranju na izvoru. Načrtovan
je dovoz komunalnih in njim podobnih od-
padkov iz devetih občin. V sortirnici bodo
iz odpadkov ločevali del odpadkov, ki jih je
še možno uporabljati, preostanek bodo od-
ložili na urejeno in zatesnjeno odlagališče.
V kompostirnici bodo iz bioloških odpad-
kov pridelovali kompost.

3. Obseg del
3.1 Scoping
Podlaga za natančno opredelitev vsebine

presoje bodo že opravljene raziskave v zve-
zi s projektom CEGOR. Na podalgi uteme-
ljenih pripomb in strokovne opredelitve ob-
sega del bo vsebina izbrane ponudbe pred
pričetkom del ustrezno dopolnjena.

3.2 Opis projekta
Opis projekta vključuje dispozicijo

obravnavane problematike, opis tehnološ-
kih značilnosti posega, povzetek dosedanje
obravnave, opis prostorskih značilnosti
prednostnih lokacij.

3.3 Opis obstoječega stanja okolja
Posnetek stanja pred posegom predstav-

lja izhodišče za oceno vplivov predvidene-
ga posega na okolje. Posnetek stanja bo na
podlagi izsledkov že opravljenih študij in
raziskav, literaturnih podatkov, ekspertne-
ga znanja in drugih virov obdelal stanje pred
pričetkom posega za vse obravnavane se-
stavine okolja.

3.3.1 Geološko geomehanske lastnosti:
– geološka sestava,
– geomehanske karakteristike.
3.3.2 Hidrogeološke razmere, površinske

in podzemne vode:
– vodni režim,
– površinske vode.
2.3.3 Hrup:
– obstoječe ravni hrupa,
– hrup po predvidenem posegu.
3.3.4 Zrak:
– obstoječa onesnaženost zraka,
– mikroklimatske razmere v vplivnem

območju posega.
3.3.5 Tla in vegetacija:
– pedološke značilnosti,
– onesnaženost tal na potencialnih loka-

cijah.
3.3.6 Živi svet:
– inventarizacija flore, favne in vegeta-

cije na potencialnih lokacijah.
3.3.7 Kmetijstvo:
– pridelovalni potencial,
– obstoječe povezave in dostopi,
– lastniška struktura.
3.3.8 Gozdarstvo:
– območja z lovogojitveno funkcijo,
– varovani gozdovi,
– požarna ogroženost,
– lastniška struktura.
3.3.9 Poselitev:
– potencialna območja za širjenje in po-

zidavo,

– lastniška struktura,
– povezave.
3.3.10 Turizem in rekreacija:
– obstoječe povezave,
– kakovost prostora.
3.3.11 Druga raba.
3.3.12 Naravna dediščina.
3.3.13 Kulturna dediščina.
3.3.14 Vidne kakovosti prostora in kra-

jinske značilnosti.
3.3.15 Psihosocialno okolje.
3.4 Vplivi na okolje
Ocena stanja na potencialnih lokacijah

brez predvidenega posega (ničelna opcija)
in napoved končnega stanja po posegu. Iz-
delava ocene tako pozitivnih kot negativnih
vplivov na okolje, in sicer za čas gradnje, za
čas obratovanja in za čas po zaprtju odlaga-
lišča, evidentiranje posrednih in neposred-
nih vplivov, kratkoročnih in dolgoročnih
vplivov in medsebojno povezavo med posa-
meznimi vplivi.

3.5 Omilitveni ukrepi
Ovrednotenje predlogov za omilitvene

ukrepe med gradnjo in obratovanjem.
3.6 Spremljanje okolja
Predlogi za spremljanje stanja okolja

med posegom in v času obratovanja za po-
samezne sestavine okolja.

3.7 Opozorila glede celovitosti projekta
in poročila ter težav pri njuni izdelavi.

Viri podatkov in informacij, uporablje-
nih pri izdelavi poročila z oceno njihove
zanesljivosti. Poglavje mora vključevati tu-
di oceno zanesljivosti posameznih segmen-
tov obdelave in iz tega izhajajočo zaneslji-
vost posameznih segmentov in poročila kot
celote.

3.8 Povzetek poročila s sklepno oceno
za širšo javnost

Povzetek poročila s sklepno oceno mora
biti oblikovan tako, da bo razumljiv širši
javnosti.

3.10 Priloge:
– uporabljeni viri,
– grafične in fotografske priloge,
– tematske karte po segmentih.
Končno poročilo mora vključevati sez-

nam delovne skupine, uporabljeno metodo-
logijo vrednotenja ter upoštevni zakonski
administrativni okvir.

4. Splošna načela
Presoja vplivov na okolje mora biti za-

snovana in izdelana v skladu z veljavno za-
konodajo in domačimi predpisi. Za področ-
ja, ki jih domača zakonodaja ne obravnava,
je potrebno upoštevati prakso držav EU.

Delovne metode morajo biti jasne in ned-
voumne in v skladu z zakonskimi predpisi
ter vključene v referenčni okvir. Vsi nume-
rični postopki in računalniški programi mo-
rajo vključevati dokazila o ponovljivosti
le-teh.

Pri pripravi presoje mora izdelovalec
upoštevati usmeritve, izhajajoče iz doseda-
njih pripravljalnih del.

Končni izdelek je last investitorja. Izva-
jalec mora za vse oblike javne predstavitve
in publiciranja pridobiti investitorjevo pi-
smeno soglasje. Izvajalec prevzame obvez-
nost, da sodeluje pri predstavitvi študije jav-
nosti in da jo tolmači v javnosti razumljivi
obliki. Vsi sodelavci za posamezne segmen-
te so strokovno in moralno odgovorni z last-
noročnimi podpisi študije.

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o pooblastilu Ministrstva za

okolje in prostor RS za izdelovanje poročil
o vplivih na okolje,

– kadrovsko sestavo ponudnika,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da

je njegova ponudba izdelana v skladu z raz-
pisnimi pogoji,

– podroben načrt dela s časovnim in fi-
nančnim kontekstom po fazah,

– opis metod izvajanja dela za vsak seg-
ment popisa onesnaževalcev z ovrednoteni-
mi stroški dela in materialnimi stroški ter
vrednost za posamezen profil strokovnja-
kov,

– celotno delovno skupino s poimensko
navedenimi eksperti, ki bodo odgovorni za
določen segment, z referencami ter ponud-
bami podizvajalcev oziroma zunanjih sode-
lavcev o nameravanem sodelovanju pri po-
pisu,

– razpoložljivo računalniško in program-
sko opremo.

6. Okvirni rok za izvedbo popisa in izde-
lavo končnega poročila je 75 dni od popisa
pogodbe.

7. Ponudbena cena je fiksna in mora vse-
bovati postavke ločeno za stroške dela in
materialne stroške po posameznih poglav-
jih. Ponudbena cena naj vključuje 5% pro-
metni davek.

Za eventualna dodatna dela se naročnik
in ponudnik dogovorita s posebnim dogo-
vorom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.

8. V ponudbi mora biti naveden rok ve-
ljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od
90 dni.

9. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja razpisne naloge,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z raz-
pisanimi merili za izbiro.

11. Naročnik ponudnikom ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

Za konzorcij občin projekta CEGOR
Mestna občina Maribor

Ob-904

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

javni razpis
za nakup pisarniške opreme

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: nakup pisarniške

opreme.
3. Orientacijska cena: 8,000.000 SIT.
4. Rok dobave: 45 dni.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, kom-
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penzacija, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja razpisanih del, realnost ponudbe,
dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejav-
nost ponudnika,

– ceno za opremo,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– reference,
– izjavo  ponudnika,  da  je  pri  sestavi

ponudbe v celoti upošteval pogoje naroč-
nika,

– vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naro-

niku.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Ponudba za doba-

vo pisarniške opreme – ne odpiraj” je po-
trebno dostaviti v zapečateni kuverti najka-
sneje do 15. 4. 1997, do 10. ure na Občino
Krško – Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan
v sejni sobi E ob 11. uri.

3. Razpisno dokumentacijo (specifikaci-
ja opreme) lahko dvignete v sedmih dneh
po objavi v Uradnem listu RS, od 7. do 8.
ure na Oddelku za gospodarsko infrastruk-
turo Občine Krško, CKŽ 14, kjer dobite tudi
vse dodatne informacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun, št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 76/97 Ob-908

Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola,
objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo dializnih aparatov

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Predmet razpisa:
2.1 Aparati za običajno dializo.
Število aparatov: 3.
Aparati so namenjeni za izvedbo acetat-

ne-bikarbonatne dialize z naslednjimi mož-
nostmi:

– uporaba bikarbonata v prahu,
– dializiranje z eno iglo,
– sekvenčna ultrafiltracija,
– spreminjanje koncentracije raztopine

(v določenih mejah),
– uporaba različnih raztopin,
– izračun elektivnega krvnega pretoka v

odvisnosti od realnega arterijskega tlaka in

akumuliranega krvnega volumna (za izra-
čun KT/VI),

– možnost ohranjanja aktivnih funkcij
(tudi pogon krvne črpalke) v primeru izpa-
da električnega toka za največ 15 minut z
močjo polnilnih baterij,

– možnost povezave z računalniškim si-
stemom.

Aparati so programirani tudi za priklju-
čitev na:

a) sistem za kontrolo in merjenje recir-
kulacije v fistuli,

b) sistem za detekcijo krvnega tlaka in
srčne frekvence,

c) sistem za kontrolo spremembe krvne-
ga volumna s pomočjo neinvazivne kontro-
le hematokrita.

2.2 Aparat za hemodiafiltracijo in hemo-
filtracijo.

Število aparatov: 1.
Aparat je namenjen za acetatno-bikarbo-

natno dializo z naslednjimi možnostmi:
– uporaba bikarbonatov v prahu,
– možnost dializiranja z eno iglo,
– izvedba HDF z isto črpalko z dodaja-

njem reinfuzijske raztopine nad 10 L/h,
– testira tesnitev hidravličnega sistema

ON-LINE filtrov,
– kontrolira izenačitev volumnov v si-

stemu ON-LINE,
– uporaba kompleta ON-LINE večkrat-

no,
– možnost spreminjanja vrednosti meša-

nja koncentriranih raztopin (v predpisanih
mejah),

– izračun efektivnega krvnega pretoka v
odvisnosti od realnega arterijskega tlaka in
akumularnega krvnega volumna (za izračun
Kt/V),

– možnost ohranjanja aktivnih funkcij
(tudi pogon krvne črpalke) v primeru izpa-
da električnega toka za največ 15 minut s
pomočjo vgrajenih polnilnih baterij,

– možnost povezave z računalniškim si-
stemom.

Aparat je programiran za priključitev na
sisteme opisane pod točko 2.1 (a, b in c).

2.3 Aparat za akutno hemodializo.
Število aparatov: 1.
Aparat je namenjen za acetatno-bikarbo-

natno dializo z možnostjo uporabe bikarbo-
nata v prahu, možnost dializiranja z eno
iglo, s sekvenčno ultrafiltracijo.

Aparat sestavlja še dodatni zunanji mo-
dul za obdelavo surove vode (kloriranje,
mehčanje vode, filtracija, reverza osmoza).

Aparat je programiran za priključitev na
sisteme opisane pod točko 2.1 (a, b in c).

3. Kontaktna oseba za dodatne informa-
cije: dr. Saša Žužek Rešek, specialist nefro-
log, predstojnica hemodializnega oddelka
SB Izola, telefon: 066/606-523.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ceno v SIT fco Izola,
– plačilne pogoje,
– življenjsko dobo in opis posebnosti

aparatov,
– garancijski rok, odzivni rok servisira-

nja v času garancije, čas dobave in zagotav-
ljanja rezervnih delov;

– dobavni rok,
– možnost dodatnega izobraževanja za

uporabo in tekoče vzdrževanje aparatov,
– ostale ugodnosti (rabati, komercialni

popusti...),

– firmo oziroma ime ponudnika z doka-
zili o registraciji ter pregled referenčnih po-
datkov.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

– popolnost ponudbe, oziroma izpolnje-
vanje pogojev, določenih z razpisom,

– cene za razpisano opremo,
– možnost plačila v več obrokih,
– rok dobave.
6. Rok za oddajo ponudb: razpisna ko-

misija bo upoštevala vse ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 26. 3. 1997 do 12.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
dializne aparate”.

7. Odpiranje ponudb bo 26. 3. 1997 ob
12. uri v sejni sobi v I. nadstropju Splošne
bolnišnice Izola. Predstavniki ponudnikov,
ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb se
morajo izkazati z uradnim pisnim poobla-
stilom.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 150/97 Ob-909

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZR, PZI –

preprojektiranje športne dvorane v
Novem mestu

1. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD, PZR, PZI – preprojektiranje dvorane
v Novem mestu.

2. Orientacijska vrednost projektne do-
kumentacije: 5,500.000 SIT.

3. Predvideni pričetek del: takoj po iz-
boru projektne organizacije. Predvideno do-
končanje del: v 45 dneh PGD in PZR, v
naslednjih 20 dneh PZI s soglasji.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, idejno za-
snovo in projektno nalogo od dneva razpisa
dalje do vključno tretjega dne po objavi med
9. in 12. uro v prostorih LIZ-inženiring,
Ljubljana, Vurnikova 2 pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 35.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50105-601-11966.

5. Oddaja ponudb: “ponudba ŠD Šmihel
– Ne odpiraj”.

Ponudniki naj ponudbo dostavijo v za-
pečateni kuverti na naslov: LIZ-inženiring,
Ljubljana, Vurnikova 2.

Rok za oddajo pondub je 24. 3. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1997
ob 12. uri v prostorih Urada za šolstvo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko in

davčno številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
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– reference ponudnika za projektiranje v
zadnjih dveh letih za objekte v šolstvu kate-
rih investicijska vrednost znaša več kot
200,000.000 SIT (navesti reference kadrov
in seznam objektov),

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

BON 3), ki ne smeta biti starejši od 30 dni,
– seznam kadrov.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

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

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite pri LIZ-inženiring, Ljub-
ljana, Jereb tel. 133-62-52 vsak dan med 8.
in 9. uro.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveš-
čeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-910

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o po-
stopku javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93), Slovenske železnice,
d.d., objavljajo

javni razis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice Ljub-
ljana, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.

2. Predmet razpisa
Kompletna  obnova  cestnega  prehoda  z

obnovo  zgornjega  ustroja  železniške  pro-
ge  in  vozišča  z  vgradnjo  montažnih
gumenih plošč na progi Maribor–Šentilj, v
km 606+492.

3. Čas izvajanja del: maj 1997.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

8,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki ob predložitvi potrdila prevzamejo na
SŽ Ljubljana, Sekcija za vzdrževanje prog
Maribor, Valvasorjeva 19, pri inž. Frasu  po
predhodnem telefonskem dogovoru, telefon
062/31-993 ali 26-151 int. 264, ali 204, od
17. 3. do 21. 3. 1997. Kupnino za razpisno
dokumentacijo  v  vrednosti  10.000 SIT
naj ponudniki  nakažejo  na  žiro  račun
SŽ Ljubljana – Infrastruktura, št.
50100-601-5014744.

6. Ogled objekta je mogoč po predhod-
nem telefonskem dogovoru.

7. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok dobave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 26. 3. 1997

do 12. ure v tajništvu SŽ – Sekcije za vzdr-

ževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19,
2000 Maribor.

Ponudbe poslane po pošti morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upošte-
vajo kot pravočasne, če prispejo do zahte-
vanega roka in ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1997
ob 12.30 v prostorih SŽ – Sekcije za vzdr-
ževanje prog Maribor, Valvasorjeva 19,
2000 Maribor.

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

ni v roku 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Št. 04-35-2217/8-97 Ob-911

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naroil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

letne srajce
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

15.000 metrov tkanine za letne srajce.
3. Orientacijska vrednost razpisanega de-

la je 9,600.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 15. 4. 1997. Predvidena je sukce-
sivna dobava tkanine, in sicer 10.000 m do
12. 5. 1997 in ostalo do 9. 6. 1997.

5. Dobava tkanine za letne srajce se bo
izvršila na lokacijo proizvajalca srajc.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 17. 3. do
2. 4. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 3. 4. 1997 do 9. ure ali vroče-
na osebno do istega roka na naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče – soba
709). Pri priporočenih pošiljkah se bo kot čas

vložitve ponudbe upošteval čas prispetja po-
šiljke na naslov naročnika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izdelavo tkanine za letne srajce”. Na hrbt-
ni strani mora biti naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997
ob 10. uri v sejni sobi XI. nadstropje, Šmar-
tinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblsatila za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med
9. in 11. uro.

Št. 04-35-1674/8-97 Ob-912

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

zimsko carinsko uniformo
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

6.000 metrov tkanine za zimsko carinsko
uniformo.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 9,000.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 11. 4. 1997. Predvideni rok dokon-
čanja del je 21. 7. 1997.

5. Dobava tkanine za zimsko carinsko
uniformo se bo izvršila na lokacijo proizva-
jalca carinske uniforme.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.
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7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 17. 3.
1997 do 28. 3. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 1. 4. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naročni-
ka.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za ponovni javni
razpis za izdelavo tkanine za zimsko carin-
sko uniformo”. Na hrbtni strani mora biti
naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmar-
tinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med
9. in 11. uro.

Št. 04-35-2218/7-97 Ob-913

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo membrane

Gore-tex in termovarilnega traku
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava

1.200 metrov membrane Gore-tex in
4.800 metrov termovarilnega traku.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 3,000.000 SIT. Stroški prevoza, carine,
pripadajoči prometni davek in provizija so
vključeni v ceno. Cene so fco skaldišče proi-
zvajalca bund v Ljubljani.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 14. 4. 1997. Predvideni rok dokon-
čanja del je 30. 6. 1997.

5. Dobava membrane Gore-tex in termo-
varilnega traku se bo izvršila na lokacijo
proizvajalca bund.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki

vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanega dela,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno
dokumentacijo ob predložitvi pooblastila
na Carinski upravi Republike Slovenije,
Šmartinska 130 (VII. nadstropje, vložišče
–  soba  709)  v  Ljubljani,  vsak  delovnik
od  17.  3.  1997  do  1.  4.  1997  od  9.  do
11.  ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 2. 4. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naroč-
nika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za dobavo membrane Gore-tex in termova-
rilnega traku”. Na hrbtni strani mora biti
naslov pondunika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje, Šmar-
tinska 130, Ljubljana. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo komisiji za odpiranje
ponudb predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-902

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna 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  Republi-
ke  Slovenije  objavlja

javni razpis št. MORS-BO 18/97
za izbiro izvajalca za dobavo

avtomatskega stroja za kuhanje kave

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet
Avtomatski stroj za pripravo ekspresso

kave z dodatnimi elementi:
– ogrevano stojalo za skodelice,
– avtomatski mehčalec vode,
– frigomilk.
3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: april 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 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 in vsebini ponud-
be je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadalnje obravna-
ve. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom  dobite  vsak  dan  od  8.  do  9. ure
do vključno 28. 3. 1997 po telefonu
061/171-2340 pri Andjelko Bogdanov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 2. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
BO 18/97 - Avtomatski stroj.”

9. Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1997,
ob 14.30 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.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-903

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 998 Št. 14 – 14. III. 1997

javni razpis št. MORS-PUS 13/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
izdelkov službenih in slovesnih uniform,

uniform častne enote, uniform
pripadnikov CZ, svečanih uniform CZ,

in uniform CZ
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
2.1. Tkanina za obleke.
2.2. Tkanina za srajce.
2.3. Tkanina za bluze, vetrovke in jo-

piče.
2.4. Moške in ženske častniške uniforme

v kompletu (komplet sestavljajo: suknjič,
hlače, čapka, krilo, plašč).

2.5. Moške srajce in bluze.
2.6. Kravate in šali.
2.7. Vetrovke in jopiči.
2.8. Usnjene rokavice, pasovi, torbice.
2.9. Čevlji moški in ženski.
2.10. Nogavice moške.
2.11. Pletenine (puloverji in rokavice).
2.12. Ženski klobuki.
2.13. Kovinske oznake in čini.
2.14. Vezene oznake in čini.
Opomba:
– za izdelke pod št. 4,5, in 7 bo osnovno

tkanino in oznake zagotovil naročnik, ostali
repromaterial pa ponudnik,

– izdelke pod št. 4 se izdela po predhod-
no odvzetih osebnih merah, odvzem mer se
izvrši na lokaciji, ki jo določi naročnik, ozi-
roma se izdelajo po konfekcijskih številkah,

– izbran ponudnik za dobavo izdelkov
pod št. 4,5,7,9, in 11 se obveže izdelati del
izdelkov izven standardnih mer (po merah
posameznika).

3. Orientacijska vrednost del:
100,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997-1998 (18 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS, št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 4. 4. 1997 med 11. in 12. uro na
MORS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in in vsebini ponud-
be je razvidna iz razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadalnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 4. 4. 1997 po telefonu
061/171-28-33 pri Valeriji Čižman.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 7. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 13/97 - Častniške uniforme”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 4.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 1-97 Ob-905

Mestna občina Celje na podlagi 8. člena
odloka o načinu gospodarjenja z javnimi
objekti v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 46/96) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarjenje
s smučarskimi žičnicami na Celjski koči

in za zakup objektov na Celjski koči
1. Obseg in vsebina koncesije:
– kvalitetna priprava in zagotavljanje

polne obratovalne zmogljivosti žičnic v ča-
su zimske sezone,

– realizacija razvojnega načrta komplek-
sa Celjske koče,

– gospodarjenje z objekti in napravami:
vzdrževanje, oskrbovanje, čiščenje, itd.,

– določanje letnega plana rabe in urnika
prireditev,

– upoštevanje vseh, sanitarnih in požar-
nih predpisov, varstva pri delu, javne var-
nosti, itd.,

– prevzem vseh posledic te rabe,
– obvezno zavarovanje objektov in upo-

rabnikov za škodne primere glede na namen
rabe,

– druge dejavnosti povezane s funkcijo
objektov in gospodarjenja z njimi.

2. Mestna občina Celje daje koncesionarju
po posebni pogodbi v zakup - najem tudi celo-
ten kompleks zemljišča z objekti na tej lokaci-
ji za izvajanje dejavnosti, ki so za to primerne:
gostinstvo, turizem, rekreacija, ipd. Z izbra-
nim zakupnikom bo sklenjena zakupna po-
godba za enak čas, kot je podeljena koncesija.
S prekinitvijo ali prenehanjem koncesijske po-
godbe, preneha tudi zakupno razmerje za zem-
ljišče in objekte iz prejšnjega odstavka.

3. Koncesija se lahko podeli le enemu
koncesionarju.

4 Ponudniki naj s ponudbo predlagajo
dobo, za katero so pripravljeni prevzeti kon-
cesijo, ta naj bo 5 do 10 let, ter višino kon-
cesijske dajatve.

5. Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisne
dejavnosti in da imajo za to potrebna so-
glasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila in reference, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in iz-

kušnje za izvajanje razpisane javne službe
in za izvajanje ostalih dejavnosti, za katere
so namenjeni objekti na Celjski koči,

– da predložijo ustrezno višino zavaro-
vanja - varščine in to najmanj v višini 1 mio
SIT, za kvalitetno izvajanje gospodarske
javne službe. Če izbrani kandidat v roku
petnajst dni po izdaji odločbe ne vplača
varščine, se odločba o izbiri razveljavi,

– da predložijo razvojni načrt za deset-
letno obdobje,

– da predložijo programsko zasnovo ra-
be žičnic in ostalih objektov ter poslovni
načrt z odprto kalkulacijo cen in storitev
gospodarske javne službe.

6. Med prijavljenimi ponudniki bo Ko-
munalna direkcija Mestne občine Celje iz-
brala na podlagi naslednjih kriterijev:

– izpolnjevanje predpisanih minimalnih
pogojev in zagotovilo eventuelne kasnejše
izpolnitve teh pogojev,

– kvaliteta in realnost predloženega raz-
vojnega in poslovnega načrta,

– dosedanje reference ponudnika,
– višina koncesijske dajatve in višina za-

kupnine.
7. Komunalna direkcija lahko odloči, da

ne izbere nobenega od prijavljenih ponud-
nikov.

8. Vsa potrebna dokumentacija ter po-
trebne informacije so na vojno na Komunal-
ni direkciji, Prešernova 27, Celje. Razpisna
dokumentacija se plača v višini 10.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Celje št.
50700-630-9010105.

Kontaktna oseba je Jože Smodila, dipl.
inž., tel. 484-822, vsak torek in sredo od
7. do 8. ure.

9. Rok za prijavo je trideset dni od obja-
ve v Uradnem listu RS.

10. Prijavo na razpis je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje s pripisom “Ponudba za Celjsko
kočo - Ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo deset dni po
zaključku objave, točen datum bo ponudni-
kom pisno sporočen, o izbiri pa bo odloče-
no deset dni po odpiranju ponudb.

Št. 1-97 Ob-906

Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za izvajanje javnega ladijskega prometa

na Šmartinskem jezeru
1. Obseg in vsebina javnega razpisa:
– na Šmartinskem jezeru v Šmartnem pri

Celju je dovoljena plovba za izvajanje jav-
nega prometa z večjo ladjo velikosti za prib-
ližno 60 oseb,

– ladja je lahko le na akumulatorski po-
gon,

– biti mora estetske oblike in izgleda,
– mora imeti vsa soglasja in dovoljenja,

skladno z varnostnimi in tehničnimi predpi-
si za plovbo po notranjih vodah (Uradni list
SRS, št. 17/88) oziroma pisna zagotovila,
da bo to pridobljeno najpozneje do 1. 5.
1997,

– zgrajena mora biti do takšne faze, da
bo lahko z obratovalnim dovoljenjem plula
od 1. 6. 1997 dalje.

2. Mestna občina Celje zagotavlja po-
nudniku:
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– izvajanje javnega ladijskega prometa
na Šmartinskem jezeru skladno s plovnim
redom,

– urejen pristan, kjer bo možno električ-
no napajanje akumulatorjev, pitna voda ter
smetiščni kontejnerji.

3. Med prijavljenimi ponudniki bo Ko-
munalna direkcija Mestne občine Celje iz-
brala na osnovi naslednjih kriterijev:

– izpolnjeni pogoji zakona o plovbi,
– program plovbe in pestrost ponudbe

na ladji,
– ponujena koncesijska dajatev,
– ponujena višina varščine za zagotovi-

tev ponudb.
4. Ponudniki morajo izpolnjevati nasled-

nja pogoja:
– da so registrirani za to dejavnost ter da

imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo program plovbe z vsemi
spremljajočimi dejavnostmi.

5. Ponudbe se naj pošlje na naslov
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje.

Komunalna direkcija lahko odloči, da ne
izbere nobenega od ponudnikov.

6. Potrebne informacije so na voljo na
Komunalni direkciji, Prešernova 27, Celje.
Kontaktna oseba je Jožef Smodila, dipl. inž.
vsak torek in sredo od 7. do 8. ure.

Rok za prijavo je dvajset dni od objave v
Uradnem listu RS, ponudniki bodo o odlo-
čitvi obveščeni v roku petih dni po zaključ-
ku objave.

Št. 1-97 Ob-907

Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za oddajo del obnove jeklene strešne

konstrukcije v Ledeni dvorani v
Mestnem parku v Celju

1. Obseg in vsebina razpisa
Obnovitvena dela se bodo izvajala na

šestih jeklenih paličnih nosilcih, dolžine 52
m ter na jeklenih vezeh, skupna površina
ostrešja je približno 3.500 m2:

– ročno čiščenje površin jeklenih profi-
lov delno do II. delno do III. stopnje po
švedskih standardih. Peskanje ni možno,

– 1 × premaz s temeljno barvo,
– 2 × premaz z debeloslojnim premaz-

nim sredstvom z majhno vsebnostjo topil,
– zagotoviti delovni oder, da bo možen

varen in stalen dostop nadzornemu organu.
2. Rok za izvedbo je od 10. 5. do 5. 7.

1997.
3. Merilo za izbiro:
– ponujena cena,
– usposobljenost in reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponujena višina varščine in način, da

bo delo v tem času opravljeno.
4. Ponudba mora obvezno vsebovati tudi

načrt delovnega odra.
5. Komunalna direkcija lahko odloči, da

ne izbere nobenega od prijavljenih ponud-
nikov.

6. Potrebne informacije so na voljo na
Komunalni direkciji, Prešernova 27, Celje.

Kontaktna oseba je Jože Smodila, dipl.
inž., telefon 484-822 vsak torek in sredo od
7. do 8. ure.

7. Rok za prijavo je trideset dni od obja-
ve v Uradnem listu RS.

8. Prijavo na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje s pripisom “Ponudba za Ledeno
dvorano - Ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo deset dni po
zaključku objave, točen datum bo ponudni-
kom pisno sporočen, o izbiri pa bo odloče-
no pet dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Celje

Št. 110-1/97 Ob-914A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: PZI modernizacije

R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik od km
1.840 do km 3.000 (Trbovlje-Marko)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
21. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Lidija Rožen, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “PZI moder.
ceste Trbovlje-Hrastnik.” – L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-914B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
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 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Sloveni-
ja-Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija Republike Slovenije za ceste kot na-
ročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova vertikalne

signalizacije na cesti M 6

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo ma-
terialnih stroškov) na Družbi za državne ceste,
Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I (pri
Ireni Skubic), in sicer od 19. do 21. 3. 1997,
strokovne informacije pa vam posreduje Aleš
Merkun, grad. teh. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 4. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova ver-
tikalne signalizacije na cesti M 6.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-914C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončna

premoženjsko-pravna
in zemljiškoknjižna ureditev

rekonstruirane ceste R-362/1333
Brestanica-Senovo v k. o. Stolovnik,

k. o. Senovo in k. o. Brestanica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 19. do
21. 3. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Erna Bavčar, dipl. jur. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dokončna
premoženjsko-pravna ureditev Brestani-
ca-Senovo.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1997 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste
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Št. 81-74/49 Ob-915

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
in zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

telekomunikacijsko terminalsko opremo
za objekt DV 110 kV Gorica–Ajdovščina

in 2 × 110 kV Ajdovščina–Divača,
OPGW in kabelski sistem

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava,
dobava in montaža TK terminalske opreme
po projektnih specifikacijah in po splošnih
ter posebnih tehničnih pogojih, kot sledi:

2.1. Telekomunikacijska terminalska
oprema, projekt št.: A022/16, mapa ME06.

3. Orientacijska vrednost: 150 mio SIT.
4. Lokacija: Nova Gorica–Ajdovščina–

Divača.
5. Predviden rok za dobavo in montažo

opreme je avgust 1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, tel. št. 061/12 50 333, Sektor za razvoj in
investicije.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, v sobi št. 2C. 1,2,2.
nadstropje ob delovnikih od 8. do 12. ure.
Ob dvigu morajo interesenti predložiti do-
kazilo o vplačilu 15.000 SIT po mapi na
žiro račun ELES št. 50106-601-90093 pri
Agenciji za plačilni promet Ljubljana s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija za izdela-
vo, dobavo in montažo TK terminalske opre-
me na objektu DV 110 kV Gorica–Ajdovš-
čina in 2 × 110 kV Ajdovščina–Divača,
OPGW in kabelski sistem”.

Razpisno dokumentacijo je možno dvigni-
ti v roku 7 dni po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Ponudniki, ki so kupili
razpisno dokumentacijo za javni razpis, ki je
bil predhodno objavljen, lahko to dokumenta-
cijo uporabijo za pripravo ponudbe za ponov-
ni javni razpis. Sprememba, ki jo mora po-
nudnik upoštevati, je le datum oddaje ponud-
be, objavljen v ponovnem javnem razpisu.

8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti po-
nudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.

9. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Ponudbo za javni razpis predložite
najkasneje do 27. 3. 1997 do 11. ure v Splo-
šno tehnično službo (vložišče) Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – ponudba za izdelavo, dobavo in
montažo TK terminalske opreme na objektu
DV 110 kV Gorica–Ajdovščina in
2 × 110 kV Ajdovščina–Divača, OPGW in
kabelski sistem – Ne odpiraj!”

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne ali ne bodo prispele pravočasno, bodo
pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojnicah.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne v
prostorih Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, Ljubljana, mala sejna soba, 4. nad-
stropje  (nasproti  dvigala),  in  sicer  ob
12. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje svojih podjetij.

12. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponud-
be najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 0049-1-308/7-97 Ob-916

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro dobaviteljev za dobavo

kurilnega olja ekstra lahko in plina -
mešanice za ogrevanje

1. Predmet ponovnega razpisa je nakup:
a) 700.000 litrov kurilnega olja ekstra

lahko,
b) 180.000 litrov plina - mešanice bu-

tan-propan (30:70 in 40:60).
Rok dobave: sukcesivno v letu 1997/98.
Dostave: območje Slovenije.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega

materiala znaša:
a) 29,200.000 SIT,
b) 5,400.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin za posamezen material.
Ponudniki se lahko prijavijo na eno ali

obe točki javnega razpisa.
3. Ponudbe morajo biti oddane v dveh

ločenih zaprtih ovojnicah.
Ovojnice morajo biti pravilno opremljene:
– prva ovojnica mora biti z oznako Ne

odpiraj – ponovni javni razpis, št. 308/7-97
– Dokumentacija,

– druga ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – ponovni javni razpis, št. 308/7-97
– Ponudba.

Na ovojnicah mora biti naveden točen
naziv in naslov ponudnika.

V ovojnici za dokumentacijo morajo biti
predloženi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registraicja podjetja, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za preteklo leto
ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem
stanju na žiro računu za zadnje tri mesece.

V ovojnici za ponudbo morajo biti na-
slednji podatki oziroma priloge v sledečem
vrstnem redu:

– točen naziv in naslov ponudnika,
– cene,
– popusti,
– dobavni roki,
– razširjenost prodajne mreže,
– reference ponudnika za zadnji 2 leti,
– druge ugodnosti,
– vzorec pogodbe.
4. Cene s posebej prikazanim promet-

nim davkom, se oblikujejo v skladu s 4.
členom zakona o cenah (Ur. l. RS, št.
1/91-I), 21. členom zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93 in 23/96)
in soglasij k cenam naftnih derivatov, ki jih
objavlja Vlada Republike Slovenije.

Plačilni roki so v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96).

5. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene, prav tako ponud-
be, ki ne bodo v celoti izpolnjevale 3. točke
javnega razpisa.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– končna cena,
– dobavni rok,
– plačini pogoji,
– finančno stanje,
– reference,
– razširjenost prodajne mreže,
– druge ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Naročnik bo sklenil pogodbo z izbra-

nimi ponudniki za dobo enega leta.
10. Ponudbe morajo prispeti na naslov

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, 1000 Ljubljana, do 7. 4. 1997 do 12.
ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

11. Odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Visoka policijsko-varnostna šo-
la, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Št. 0044/5-308/65-95 Ob-917

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Štefanova 2, objav-
lja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96), in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osnovnega materiala za izdelavo
uniform ter za izdelavo vseh vrst
policijskih uniform in dodatkov

1. Predmet javnega razpisa za izbiro iz-
vajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
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sobnosti je izbira usposobljenih proizvajal-
cev in dobaviteljev za dobavo:

A) Osnovnega materiala:
1. tkanine, volna,
2. simboli,
3. našitki, epolete.

B) Policijskih uniform:
1. oblačila iz tkanin,
2. pletena oblačila,
3. usnjena oblačila,
4. pokrivala,
5. srajce,
6. trikotažni izdelki,
7. obutev.

C) Dodatkov:
1. usnjena galanterija,
2. dopolnilna oprema.

Podrobnejša navodila za izdelavo ponud-
be in merila za ugotavljanje sposobnosti,
drugi pogoji in podroben seznam artiklov iz
1. točke so razvidni iz razpisne dokumenta-
cije.

2. Ponudniki se lahko prijavijo za posa-
mezno točko ali za vse točke iz javnega
razpisa.

3. Vsi zainteresirani ponudniki lahko ob
predložitvi pooblastila v dveh izvodih (en
izvod pooblastila se potrdi), dvignejo razpi-
sno dokumentacijo od 17. 3. do 28. 3. 1997,
izključno med 8. in 10. uro na Sektorju za
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana pri Bojanu Šelihu, kjer dobi-
jo tudi vse dodatne informacije, in sicer na
tel. 172-5694.

Ponudniki morajo istočasno predložiti tu-
di potrjen virmanski nalog o plačilu razpi-
sne dokumentacije, in sicer v vrednosti
7.000 SIT, razen tistih ponudnikov, ki so
plačilo že izvršili ob prijavi na prvi javni
razpis št. 308/65-96. Plačilo se izvrši na ŽR
MNZ 50100-637-55284.

Plačniki morajo obvezno ob vplačilu na-
vesti sklicno številko 308-65-96.

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 500,000.000 SIT, in sicer skupaj
za vse točke iz razpisa.

5. Lokacija dostave opreme: skladišče
MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana, oziroma
za posamezne artikle do uporabnikov na ob-
močju celotne Republike Slovenije.

6. Dobavni rok: sukcesivno v skladu s
pozivi v letu 1997 in 1998.

7. Obvezni podatki in dokumentacija v
ponudbi:

– v celoti izpolnjena, podpisana in žigo-
sana razpisna dokumentacija;

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjena na
sodišču, obrtniki predložijo overjeno potr-
dilo pristojnega organa za dejavnost. Datu-
mi ne smejo biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudb;

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki pa
davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo
banke o povprečnem mesečnem stanju na
žiro računu za zadnje tri mesece;

– vzorec pogodbe.
8. Vzorce zahtevane v razpisani doku-

mentaciji naj ponudniki dostavijo do 14. 4.
1997 do 12. ure na MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Bojanu Šelihu.

9. Ponudbe pošljite priporočeno ali vro-
čite v sprejemno pisarno na naslov Mini-

strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do
14. 4. 1997 do 12. ure.

10. Kuverta mora biti označena: Ne od-
piraj – delni ponovni javni razpis št.
308/65-96.

Na ovojnici morata biti ime in točen na-
slov ponudnika.

11. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno, ki bodo nepravilno opremljene in, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 7. in
10. točke  javnega razpisa, se ne bodo obrav-
navale in bodo vrnjene.

Pravtako bodo izločene tudi vse ponud-
be, za katere se bo v katerikoli fazi postop-
ka ugotovilo, da je ponudnik navedel nere-
snične podatke. Upoštevane bodo le ponud-
be ponudnikov, ki bodo dvignili originalno
razpisno dokumentacijo.

13. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 0048-308/11-97 Ob-918

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije, objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
in 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 adaptacijo objekta PPVSP na Upravi

za notranje zadeve Maribor
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-

ka dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

24,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Maribor.
4. Predviden zaključek del je 60 kole-

darskih dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega pon-

dunika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/11-97 adaptacija
objekta PPVSP UNZ Maribor – dokumenta-
cija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/11-97 adaptacija objekta
PPVSP UNZ Maribor – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
4. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zasto-
panje.

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 veljavna
registracija podjetja, overjena na sodišču z
datumom, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev na dan odpiranja ponudb, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3),
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 18., 19., 20. in 21. 3.
1997 od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Frnacu
Hrabarju tel. 061/172-43-83 ali 172-47-43
od 7. do 8. ure.

Št. 0048-308/12-97 Ob-919

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije, objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
in uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju 1997 (Ur. l. RS,
št. 77/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za izdelavo kabelske
kanalizacije na Upravi za notranje

zadeve Postojna
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-

ka dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

18,500.000 SIT.
3. Lokacija del: Postojna.
4. Predviden zaključek del je 40 kole-

darskih dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega pon-

dunika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
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– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-
nju del.

Natančneje so merila za izbor najugod-
nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/12-97 kabelska
kanalizacija v Postojni – dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/12-97 kabelska kanalizaci-
ja v Postojni – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 4. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, mo-
rajo 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 veljavna
registracija podjetja, overjena na sodišču z
datumom, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev na dan odpiranja ponudb, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3),
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 18., 19., 20. in 21. 3.
1997 od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.

12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Frnacu
Hrabarju tel. 061/172-43-84 ali 172-47-43
od 7. do 8. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 777-4/97 Ob-920

Občina Litija na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) ter zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
strokovnega nadzora pri gradnji
prizidka k Osnovni šoli Gradec

1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.

2. Predmet razpisa:  organiziranje in iz-
vajanje strokovnega nadzora pri gradnji pri-
zidka k Osnovni šoli Gradec v Litiji za grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela, vključ-
no z opremo.

3. Orientacijska vrednost izvajalskih del:
99,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: sredina aprila 1997,
rok dokončanja del konec avgusta 1997.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 14. ure na Oddelku za
družbene dejavnosti na Občini Litija pri na-
čelniku oddelka pri Marku Povše, tel.
061/881 211 int. 213.

Dokumentacijo, ki je potrebna za izdela-
vo ponudbe, zainteresirani ponudniki (na
podlagi predhone predložitve dokazila o
vplačilu 6.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakažejo na žiro račun št.
50150-630-810316 – proračun Občine Liti-
ja – javni razpis) dobijo na naslovu: Občina
Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Je-
rebova 14, tel. 061/881-211.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– strokovnost kadrov,
– plačilni pogoji (npr, dinamika plačil

po ponudbi v povezavi s terminskim pla-
nom),

– ponudbena cena,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-

nik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo, oziroma ime in točen naslov po-

nudnika,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– veljavnost pisne ponudbe najmanj 30

dni oziroma tista ponudba, ki jo bo naročnik
sprejel, mora veljati do sklenitve pogodbe,

– finančni podatki (BON3), ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– spisek objektov v šolstvu, na katerih je
že izvajal strokovno nadzorstvo v zadnjih
dveh letih,

– spisek kadrov, ki bodo izvajali dela
strokovnega nadzora (ime, priimek, stroka,
reference) ter fotokopijo potrdila o oprav-
ljenem strokovnem izpitu,

– podpisan vzorec pogodbe naročnika,
– pisna izjava o strinjanju z razpisnimi

pogoji iz tega razpisa,
– pisna izjava strokovne osebe, da bo iz-

vajala nadzor iz področja elektroinstalacij,
– pisna izjava strokovne osebe, da bo iz-

vajala nadzor s področja strojnih instalacij.
8. Rok za oddajo ponudb je 27. 3. 1997

do 8.30. Pisne ponudbe morajo biti oprem-
ljene v skladu z določili uredbe, z oznako
“ponudba – strokovni nadzor pri izgradnji
prizidka k Osnovni šoli Gradec v Litiji. Ne
odpiraj!”

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom izključno po
kriteriju najnižje cene.

10. Javno odpiranje ponudb bo 27. 3.
1997 ob 9. uri v prostorih Občine Litija.

11. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudnikov, ki
niso oddali pooblastil, nimajo pravice dajati
pripomb na postopek odpiranja ponudb in
nimajo pravice spodbijati pravilnost postop-
ka odpiranja ponudb.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Litija

Št. 4007-0498/97 Ob-921

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
na podlagi 20. člena zakona o financiranju
javne porabe in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 29(94) objavlja

javni razpis
za obnovo strešne kritine na Osnovni

šoli v Polhovem Gradcu in preureditev
prostorov v Osnovni šoli Šentjošt za

potrebe vrtca
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Dobrova-Hor-

jul-Polhov Gradec.
2. Predmet razpisa:
a) obnova strešne kritine na Osnovni šo-

li Polhov Gradec,
b) preureditev prostorov v Osnovni šoli

Šentjošt za potrebe vrtca.
3. Orientacijska cena:
pod a) 18,000.000 SIT,
pod b) 28,000.000 SIT.
4. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, fiksnost cen, rok izvedbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, realnost ponudbe, dodatne
ugodnosti.

5. Razpisni pogoji: vsi ki želijo sodelo-
vati v razpisu, morajo v razpisnem roku
predložiti pisne ponudbe ločeno pod a in b
(dve kuverti z oznako).

6. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2, ozi-

roma BON 3, ne starejši od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– rok dokončanja del,
– datum do katerega velja ponudba,
– ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nal dostavljenih popisih.
8. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo na sedežu Občine Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova, tel. 061/641-099.

9. Ogled objekta pod točko a je možen
na podlagi predhodnega dogovora.

10. Ponudbo z oznako “pod točko a” “ali
točko b” – “Ne odpiraj” je potrebno dosta-
viti ločeno v zapečateni kuverti najkasneje
do 15. 4. 1997 do 12. ure na Občino Dobro-
va-Horjul-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

11. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
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Ob-922

Javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.

2. Predmet razpisa: asfaltiranje krajših
odsekov cest.

3. Popisi za izvedbo razpisanih del so na
razpolago v prostorih Občine Dol pri Ljub-
ljani, Videm 48 (občinski urad) in se lahko
dvignejo proti predložitvi potrdila o vplači-
lu 5.000 SIT za razpisani objekt na žiro
račun Občine Dol pri Ljubljani, št.
50102-630-810176.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– naziv, točen naslov ponudnika,
– podroben terminski plan izvedbe raz-

pisanih del,
– ponudnik mora v ponudbi navesti tudi

plačilne pogoje in evenetualno višino avan-
sa ter način obračunavanja del,

– v ponudbi mora biti navedena garan-
cijska doba za izvršena dela.

5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– krajši rok dokončanja del,
– nižja ponudbena cena,
– daljši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– opcijski rok ponudbe,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del.
6. Naročnik si pridržuje pravico prilago-

diti obseg del in predvidenih sredstev za
dokončanje.

7. Rok za oddajo ponudb je 31. 3. 1997
do 12. ure. Zapečateno ponudbo z oznako
“Ponudba – Ne odpiraj – ceste” je potrebno
dostaviti na naslov Občina Dol pri Ljublja-
ni, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani.

Naročnik bo upošteval le tiste ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo vsebo-
vale vse zahtevne sestavne dele.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997
ob 12. uri na sedežu občine.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 158/01 Ob-923

Na podlagi 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) JP Okolje Piran
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo

sanitarnega kompaktorja
1. Predmet javnega razpisa je dobava sa-

nitarnega kompaktorja za delo na deponiji.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 34,000.000 SIT.
3. Ponudniki lahko prevzamejo razpisne

pogoje na sedežu podjetja JP Okolje Piran,
Fornače 33 v času trajanja javnega rzapisa.

Informacije po tel. 066/747-386 (Slavica
Bradica).

4. Na razpis se lahko prijavijo proizva-
jalci ali zastopništva z ustrezno registracijo.

5. Vsebina ponudbe in pogoji za izbor
najugodnejšega ponudnika so specificirani
v razpisnih pogojih.

6. Ponudbo je potrebno dostaviti v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za kompaktor”, najkasneje do 14.
aprila 1997 do 12. ure, na naslov: JP Okolje
Piran, Fornače 33, 6320 Piran.

7. Odpiranje ponudb bo 14. aprila 1997
ob 13. uri v prostorih JP Okolja Piran. Po-
nudniki so lahko pri odpiranju ponudb pri-
sotni.

8. Ponudniki bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa v petnajsih dneh od dneva odpi-
ranja.

JP Okolje Piran

Št. 05/33-97 Ob-924

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., ob-
javljajo

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

dograditev poslovne stavbe Savskih
elektrarn v Medvodah

1. Naročnik: Savske elektrarne, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: ponudba za izdelavo
projektne dokumentacije za novo poslovno
stavbo (idejni projekt, PGD, PZI) s program-
sko projektno rešitvijo.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki v roku 5 dni od objave
razpisa med 7. in 9. uro na naslovu Savske
elektrarne Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljublja-
na.

4. Kriteriji za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena za izdelavo projektne

dokumentacije,
– reference ponudnika,
– na osnovi referenčnih objektov bo oce-

njena sposobnost ponudnika, da v predlaga-
nem roku izdela ponudbena dela,

– nižja vrednost ponujenih del, kar pa ne
pomeni, da je najnižja ponudba tudi obvez-
no najugodnejša,

– primernost programsko projektne reši-
tve,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja po-
nudnik v fazah izdelave projektne dokumen-
tacije in realizacije projekta.

5. Ponudbe je potrebno dostaviti najka-
sneje do 14. aprila 1997 do 12. ure na na-
slov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Tajništvo
SEL, soba 2, A1.1.

6. Ponudbe naj bodo oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako: “Ponudba za javni
razpis – Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo istega dne ob 13. uri v mali sejni
sobi ELES.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Savske elektrarne, Ljubljana

Št. 34/97 Ob-925

Republika Slovenija, Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Novi
trg 3, objavlja na podlagi ZIPro za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

enoprostorskega osebnega vozila

1. Uporabnik: Republika Slovenija, Slo-
venska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana, Novi trg 3.

2. Predmet:
– 1 kom enoprostorsko osebno vozilo,
– kapaciteta 5 do 7 sedežev,
– prostornina motorja med 1800 in

2500 cm3,
– gorivo Eurosuper.
3. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Informacije: ponudnik dobi informa-

cije od 18. 3. do 21. 3. 1997 v prostorih
SAZU, Novi trg 3/III, Ljubljana, pisarna teh-
nično nabavne službe v pritličju, od 8. do
12. ure ali po tel. 061/12-56-068, pri Isla-
moviću.

5. Predvideni roki: 30 dni od dneva pod-
pisa pogodbe.

6. Vsebina ponudbe: so vsi elementi 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena in plačilo 30 dni od
dobave,

– fiksna cena do plačila,
– odkup starega vozila in najugodnejša

cena,
– opremljenost vozila, ki povečuje udob-

je in varnost,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisa, rezerv-

nih delov, tehničnih pregledih, možnost test-
ne vožnje,

– reference,
– prometni davek v ceni,
– najnižja ponudba ni obvezno najugod-

nejša.
8. Rok za oddajo ponudbe je 28. 3. 1997

do 14.30 priporočeno po pošti ali osebno v
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis” na naslov SAZU Ljubljana,
Novi trg 3.

9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih SAZU Ljubljana, No-
vi trg 3. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v zakonskem roku.

SAZU Ljubljana

Št. 109/97 Ob-926

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slove-
nije, Ljubljana, Vožarski pot 12, objavlja na
podlagi določil zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniške opreme za anketni

studio
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa: pisarniška oprema za
anketni studio.

3. Orientacijska vrednost naročila:
2,800.000 SIT.

4. Predvideni rok za dobavo in montažo
je april 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Statističnem uradu Republi-
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ke Slovenije, Vožarski pot 12, soba št. 22,
pri Majdi Kmet vsak delovni dan med 9. in
10. uro.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe.

Vsebovati morajo še:
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30

dni),
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,
– ponudbene predračune, ki se priprav-

ljajo na podlagi cen iz trenutno veljavnega
cenika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom,

– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni
in drugi pogoji.

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

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– kompletnost ponudbe,
– roki dobave,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-

plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
9. Ponudbe se lahko oddajo osebno v vlo-

žišču oziroma po pošti najkasneje 10. dan
po objavi do 14. ure, na naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vo-
žarski pot 12.

10. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
zaprti kuverti, ki mora biti pravilno oprem-
ljena, s pripisom “Ne odpiraj, ponudba za
pisarniško opremo”.

Vsaka kuverta mora biti opremljena z
naslovom ponudnika.

Nepravočasno prejete ponudbe ali ne-
pravilno opremljene ponudbe ne bodo
obravnavane ter bodo vrnjene ponudniku.

11. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 10. točke ob 10. uri, v
sejni sobi na sedežu naročnika, Vožarski
pot 12. Če bo tretji dan po poteku roka iz
10. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpi-
ranju, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje. Ta objava velja kot vabilo.

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

13. Vsa dodatna pojasnila je mogoče do-
biti na naslovu naročnika ali po tel. 216-908,
pri Majdi Kmet.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 343/7-1/97 Ob-927

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 59/96) in odredba o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Občina Kranjska Gora objavlja

javni razpis
za izvedbo del pri modernizaciji lokalnih

cest v Občini Kranjska Gora
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Ko-

lodvorska 1a, Kranjska Gora.

2. Predmet razpisa
2.1. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-

ne ceste skozi Podkoren (bivša magistralna
cesta skozi Podkoren z odcepom proti Ko-
renskemu sedlu),

2.2. priprava podloge, odvodnjavanje in
tlakovanje peš cone od hotela Razor proti
cerkvi,

2.3. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-
nih cest v Mojstrani,

2.4. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-
ne ceste v Srednjem vrhu.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
od objave na sedežu občine (tel.
064/881-846 – tajnik). Ponudniki jo lahko
dvignejo v času uradnih ur proti plačilu
5.000 SIT.

4. Orientacijska vrednost objektov:
– objekt pod 2.1. točko: 25,000.000 SIT,
– objekt pod 2.2. točko: 6,000.000 SIT,
– objekt pod 2.3. točko: 3,000.000 SIT,
– objekt pod 2.4. točko: 8,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za izvedbo del je od

10. 4. 1997 do 1. 6. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– cena, plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe del,
– garancijska doba,
– ostale ponujene ugodnosti.
7. Investitor si pridržuje pravico skleniti

pogodbo za zmanjšan obseg del oziroma
izbrati za vsak objekt drugega izvajalca.

8. Ponudniki oddajo ponudbe v zapeča-
tenih kuvertah, s pripisom “Ponudba – Ne
odpiraj – razpis za ceste”, na naslov: Obči-
na Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.

Ponudba mora prispeti na naslov najka-
sneje do 1. 4. 1997 do 12. ure.

9. Odpiranje ponudbe bo 2. 4. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 5 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Kranjska Gora

Ob-928

Na podlagi 34. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih

izvajalcev/dobaviteljev za naslednja posa-
mezna dela:

2.1 izdelavo projektne dokumentacije,
2.2 svetovalni in strokovni inženiring,
2.3 izdelavo investicijskih programov,
2.4 izvajanje investicijskih in vzdrževal-

nih del in investicij,
2.5 dobavo in montažo opreme,
2.6 dobavo vozil.
3. Ponudniki lahko kandidirajo ločeno za

posamezna razpisana dela ali skupno za vsa
razpisana dela iz 2. točke tega razpisa.

4. Orientacijska vrednost del bo določe-
na v proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 1997.

5. Dela se bodo izvajala po terminskem
planu financiranja.

6. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevane elemente, označene in ureje-
ne po vrstnem redu, določenem v razpisni
dokumentaciji. Ponudbe, ki ne bodo vsebo-
vale vseh elementov in ne bodo urejene v
zahtevanem vrstnem redu, bodo kot neu-
strezne izločene iz nadaljnje obravnave. Vse
kopije dokumentov in vsa dokumentacija
(razen tehnične dokumentacije), ki jo za raz-
pis pripravi ponudnik sam, mora biti oprem-
ljena z žigom in podpisom odgovorne ose-
be.

7. Ponudbe morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku, vrednosti izražene v slo-
venski valuti.

8. Kriteriji za preverjanje ponudnikov:
– tehnična usposobljenost in zmoglji-

vost,
– strokovna in kadrovska zmogljivost,
– finančna zmogljivost,
– odnos cena/kvaliteta,
– reference,
– odzivni čas.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo ob predložitvi potrdila o vpla-
čilu 35.000 SIT, na žiro račun št.
50100-637-813003, s pripisom “Stroški raz-
pisa”, vsak delovni dan od 19. 3. 1997 do
28. 3. 1997 med 9. in 11. uro na Adamič
Lundrovem nabrežju 2, soba št. 255/II, pri
Alenki Petkovšek.

10. Morebitne dodatne informacije lah-
ko dobite v času od 1. 4. 1997 do 4. 4. 1997
med 9. in 11. uro pri Vidi Stanovnik ali
Alenki Petkovšek na tel. 13-33-269 ali
13-10-166 int. 322.

11. Rok oddaje ponudb je do 16. 4. 1997,
na naslov: “Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba
255/II”.

12. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
naročnika ter oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba – ugotavljanje sposobnosti” in točno oz-
nako, za katero delo iz 2. točke tega razpisa
ponudnik kandidira.

13. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
pravilno označene.

14. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 21. 4. 1997 ob 9. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, soba 143/I.

15. Naročnik bo priznal sposobnost iz-
branim ponudnikom ločeno za vsako po-
stavko iz 2. točke tega razpisa.

16. O priznani sposobnosti izvajalcev
in/ali dobaviteljev za razpisano opremo
oziroma  dela,  bo  naročnik  obvestil  po-
nudnike  v  roku  45  dni  po  odpiranju
ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Ob-929

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Rapublike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 3/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve
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javni razpis
za izbiro izvajalca interventnih in

servisno-vzdrževalnih del v skladiščih
Zavoda RS za blagovne rezerve

1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve Ljubljana, Du-
najska 106.

2. Predmet razpisa: interventna in servi-
sno vzdrževalna dela:

a) tehničnega in protipožarnega varova-
nja objektov,

b) hidrantne mreže in gasilnih aparatov,
c) strojnih naprav in opreme,
d) silotermometrske opreme,
e) elektroinstalacij, opreme in strelovo-

dov,
f) razvlaževalnikov zraka,
g) vagonsko-kamionskih tehtnic,
h) agregatov,
i) dvigal,
j) viličarjev,
k) industrijskih tirov.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-

tacijo na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII,
soba št. 9, do vključno 21. 3. 1997 do 14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavo-
da dalj kot 30 dni (18. člen zakona o bla-
govnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda RS
za blagovne rezerve št. 50101-603-402300.

5. Na morebitna pisna vprašanja v zvezi
z razpisanimi deli in razpisno dokumentaci-
jo (faks št. 061/1683-167) bo razpisovalec
pisno odgovoril do 31. 3. 1997.

6. Orientacijska vrednost razpisanih ser-
visno vzdrževalnih del 2. točka a) do l) zna-
ša 34,5 mio SIT. Okvirni zneski za posa-
mezno vrsto del so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

7. Lokacije razpisanih del so v skladiš-
čih Zavoda RS za blagovne rezerve širom
Slovenije.

8. Predviden pričetek del je april 1997.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: reference, kadri, odzivni čas,
cena, plačilni pogoji in garancija.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici ponudba –  servisno vzdrževanje (z
navedbo črke iz 2. tč.) Ne odpiraj, morajo
ponudniki oddati s priporočeno poštno po-
šiljko in točnim naslovom ponudnika na
zadnji strani ovojnice, na naslov Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana. Veljaven je poštni
žig do vključno 11. 4. 1997 do 24. ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 15. 4.
1997 ob 9. uri v prostorih restavracije Po-
slovnega centra, Dunajska 106/I, Ljubljana.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca rza-
pisanih del obveščeni pisno do vključno
18. 4. 1997.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 81 Ob-930

Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9,
razpisuje na osnovi pooblastil investitorja,
Ministrstva za šolstvo in šport RS, in na
osnovi sklepa št. 2 Koordinacijskega odbo-
ra za Projekt USM, z dne 11. 2. 1997 ter na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izvedbo velike predavalnice

(novogradnja) do 3. gradbene faze (G6)
v okviru projekta Univerzitetna stavba

v Mariboru, Slomškov trg 15
I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in

šport RS.
2. Predmet razpisa so dela (G6) v okviru

izgradnje nove velike predavalnice do 3.
gradbene faze na dvorišču Univerzitetne
stavbe v Mariboru, Slomškov trg 15.

3. Lokacija: Univerzitetna stavba v Ma-
riboru, Slomškov trg 15.

4. Predviden rok izvedbe del je 6 mese-
cev po podpisu pogodbe.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

2. Ponudnik mora dati izjavo, da je sez-
nanjen z razpisno dokumentacijo.

3. Ponudniki se obvezujejo izvršiti vsa
dela v skladu z razpisnimi pogoji, veljavni-
mi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.

4. V ponudbi mora ponudnik navesti ga-
rancijo za delo.

5. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference za izvajanje takšnih in po-
dobnih del, dokumente o boniteti poslova-
nja pristojne APP in registracijo.

III. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del zna-

ša 55 mio SIT.
2. Vsa dela se bodo obračunavala na pod-

lagi mesečnih situacij s 60 dnevnim zami-
kom plačil. Predplačil (avansov) ni.

3. V ponudbeni ceni mora biti upoštevan
prometni davek.

IV. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame ustrezno

razpisno in projektno dokumentacijo v sed-
mih dneh po objavi, vsak delovni dan na
podjetju Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska
9, pri Romani Goljat, s predloženim dokazi-
lom o plačilu stroškov na ŽR
51800-601-64451 za razpisno gradivo v vi-
šini 20.000 SIT.

2. Ponudnik mora resnost ponudbe zava-
rovati z akceptnim nalogom.

V. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

2. Rok za oddajo ponudb je 15. 4. 1997
do 10. ure. Vse ponudbe morajo prispeti na
Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9. Po-
nudba mora biti oddana v zaprtih kuvertah z
oznako “Ponudba / G6 – ne odpiraj”.

3. Odpiranje ponudb se bo vršilo v sejni
sobi podjetja Protech, d.d., Ljubljanska 9,
Maribor, 15. 4. 1997 ob 11. uri.

4. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

5. Vse podrobnejše informacije lahko do-
bijo ponudniki po tel. pri inž. Milošu Gori-
čanu, tel. 062/212-642.

Protech, d.d., Maribor

Ob-931

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janju javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

rudarskega projekta za ustavitev dotoka
vode v jamo na VII. obzorju

1. Investitor: Rudnik živega srebra Idri-
ja v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.

2. Predmet razpisa: izdelava rudarskega
projekta za izvedbo del za ustavitev dotoka
vode iz kredne podlage v rudišče na VII.
obzorju.

3. Tehnični podatki
V območju med sl. j. Filipič in sl. j.

Bizjak na VII. obzorju jame doteka v rudiš-
če povprečno 7 1/sek. vode. Hidrogeološke
raziskave so pokazale, da priteka voda di-
rektno iz kredne podlage. Točna lokacija
dotoka zaradi nedostopnosti območja ni zna-
na. Ker gre za relativno močan izvir (ca. 1/3
celotnega dotoka v rudišče) in ker je dotok
možen le na prostorsko omejenem območju
želimo z izvedbo injektiranja dotok v rudiš-
če, zapreti. Na razpolago je geološka in hi-
drogeološka študija.

4. Dodatna pojasnila in potrebno doku-
mentacijo lahko ponudniki dobijo na Rud-
niku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.,
(kontaktna oseba: Bojan Režun, dip. inž.
geol., tel. 065/73-811, int. 241).

5. Merila za izbor
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost tehničnih rešitev,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejšo

ponudbo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpi-

sno dokumentacijo.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– sheme tehnoloških rešitev,
– ponudbeno ceno, ločeno za posamezne

sklope,
– rok izdelave s terminskim planom,
– opcijo ponudbe.
Pismene ponudbe morajo prispeti najka-

sneje v 20 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov investitorja.

Pismene ponudbe dostavite oziroma poš-
ljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
ne odpiraj”.

Odpiranje  ponudb  bo  na  sedežu  inve-
stitorja,  dvajseti  dan  po  objavi  v  Urad-
nem listu RS, ob 13. uri. Ponudniki bodo o
izbiri  obveščeni  v  30  dneh  po  datumu
objave.
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Ob-932

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janju javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo študije za
posodobitev izvozne naprave na jašku
Borba Rudnika živega srebra Idrija v

zapiranju d.o.o.
1. Investitor: Rudnik živega srebra Idri-

ja v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava študije za

posodobitev izvozne naprave na jašku Bor-
ba Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o.

3. Tehnični podatki
Rudnik živega srebra Idrija je v fazi za-

piranja. Predvideno je, da bo po letu 2006
ostal del jame nad IV. obzorjem nezalit, in
ga bo potrebno stalno vzdrževati. V ta na-
men je potrebno obnoviti jašek Borba in
nabaviti nov izvozni stroj. Stroj mora biti
tako dimenzioniran, da omogoča minimalen
uvoz in izvoz ljudi in materiala na IV. ob-
zorju (globina 150 m). Pri projektiranju ozi-
roma izbiri izvozne naprave, je potrebno
upoštevati svetovne dosežke pri reševanju
te problematike, tehnične normative in ob-
stoječo zakonodajo ter obstoječe stanje.

4. Dodatna pojasnila in potrebno doku-
mentacijo lahko ponudniki dobijo na Rud-
niku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.,
(kontaktna oseba: Ivan Jurjavčič, dip. inž.
rud., tel. 065/73-811, int. 234).

5. Merila za izbor
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost tehničnih rešitev,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izdelave.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejšo

ponudbo ne izbere kot najugodnejšo,
– da korigira obseg del glede na razpi-

sno dokumentacijo.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– sheme tehnoloških rešitev,
– ponudbeno ceno, ločeno za posamezne

sklope,
– rok izdelave s terminskim planom,
– opcijo ponudbe.
Pismene ponudbe morajo prispeti najka-

sneje v 20 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov investitorja.

Pismene ponudbe dostavite oziroma poš-
ljite v zaprti kuverti, z oznako: “Ponudba –
ne odpiraj”.

Odpiranje ponudb bo na sedežu investi-
torja, dvajseti dan po objavi v Uradnem li-
stu RS, ob 12.30. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh po datumu objave.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Št. 08-42-1/97 Ob-933A

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 17, 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 nakup avtomobila

1. Predmet razpisa: dobava osebnega vo-
zila Škoda Felicia 1.600 m3.

2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.

3. Merila za izbiro ponudnika:
– dobavni rok,
– garancija, servis,
– boniteta ponudnika,
– opremo, ki povečuje varnost vozila in

je vključena v osnovno ceno vozila.
4. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.

5. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za nakup avtomobila”.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri v sejni sobi Kmetijskega inštituta
Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti predstavniki
ponudnikov pismena pooblastila za zasto-
panje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa pisno najkasneje 10 dni po od-
piranju ponudb.

Ob-933B

Javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup vlečnega

traktorskega pršilnika
1. Predmet razpisa:
– nakup vlečnega traktorskega pršilnika

1.000 l za škropljenje trajnih nasadov,
– 12 šob,
– možnost regulacije odpiranja šob iz

traktorske kabine,
– poraba vode 150 – 1.000 l,
– direktni ločen odvzem škropiv,
– prilagojen ekološkim zahtevam.
2. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe

lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Po-
skusnem nasadu Brdo pri Romanu Mavcu
tel. 061/735-030.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in

načinom plačila,
– izjavo o garancijski dobi, garancijskem

in pogarancijskem vzdrževanju in podatke
o servisni službi.

4. Orientacijska vrednost opreme je
2,800.000 SIT.

5. Merila za izbiro ponudnika so:
– kakovost,
– garancija in kakovosten servis,
– cena,
– dobavni rok.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov: Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.

Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za pršilnik”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri v sejni sobi Kmetijskega inštituta
Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopa-
nje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa pisno najkasneje 10 dni po od-
piranju ponudb.

Ob-933C

Javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo računalniške (strojne in
programske) opreme

1. Predmet razpisa je nakup računalniš-
ke opreme po naslednji specifikaciji:

– devet osebnih računalnikov z nasled-
njo ali zelo podobno konfiguracijo: (pen-
tium 133Mhz, 16MB RAM, 1,2 GB HD,
FDI) 1,44 MB, VGA kartica z 1 MB/PCI,
15”, barvni monitor, Ethernet mreža kartica
(kompatibilna s 3Com Etherlink III), tip-
kovnica in ostala standardna oprema z nalo-
ženimi slovenskimi Windowsi 95);

– en barvni scanner z vsaj 600DPI s pri-
padajočo programsko opremo;

– en laserski tiskalnik HP6p;
– šestdeset licenc za MS Office 97 Stan-

dard za uporabo v omrežju;
– dvajset licenc za MS Office 97 Profe-

sional za uporabo v omrežju;
– ena polna licenca za nadgradnjo MS

Office 97 Profesional (s CD in pripadajočo
literaturo).

2. Vsa dodatna pojasnila lahko zaintere-
sirani ponudniki dobijo na Kmetijskem in-
štitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000
Ljubljana, pri Jožetu Hanču (tel. 1375-459,
E-mail Joze.Hanc@kis-h2.si).

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo

o registraciji,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in

plačilnimi pogoji,
– izjavo o garancijski dobi, garancijskem

in pogarancijskem vzdrževanju in podatke
o servisni službi.

4. Orientacijska vrednost opreme je
7,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– kakovost,
– kompatibilnost z obstoječo opremo

(Ethernet omrežje PC-jev (Win 95) z NT4.0
serverjem),

– garancija in kakovosten servis,
– cena,
– dobavni rok,
– pogoji plačila,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov naročnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.
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7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
prti ovojnici z navedenim točnim naslovom
ponudnika in z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis računalniške opre-
me”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v sejni sobi naročnika. Pri odpira-
nju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudb pisna pooblastila za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa pisno najkasneje 10 dni po od-
piranju ponudb.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-934

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in
Ur. l. RS, št. 59/96) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo idejno programskih rešitev,
idejnih projektov, projektov za

gradbeno dovoljenje, projektov za
razpis,

projektov za izvedbo in projekt etažnih
lastnikov za izgradnjo objektov
Poslovno trgovsko proizvodnega

programa
v območju urejanja MP 4/1 ob Letališki

cesti v Ljubljani
1. Investitor gradnje za trg: Interra, pod-

jetje za financiranje, trgovino in svetovanje,
d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana.

2. Predmet razpisa. izdelava projektne
dokumentacije za izgradnjo objektov Po-
slovno trgovsko proizvodnega programa v
območju urejanja MP 4/1 ob Letališki cesti
v Ljubljani (v skladu s pravilnikom o po-
drobnejši vsebini tehnične dokumentacije
Ur. l. SRS, št. 40/89), in sicer za poslovno
trgovski objekt dim. 37×15 m, višinskega
gabarita K+P+4 in poslovno proizvodni ob-
jekt dim. 37×125 m, višinskega gabarita
K+p+1 za naslednje faze:

I. Faza izdelave
– idejno programske rešitve,
– idejne projekte (IP).
II. Faza izdelave
– projekte za pridobitev gradbenega do-

voljenja (PGD),
– projekte za razpis (PZR);
– projekte za izvedbo (PZI),
ki morajo vsebovati naslednje projekte:

arhitekturo, statiko, elektroinstalacije za ja-
ki in šibki tok, strojne instalacije, vse zuna-
nje komunalne priljučke, prometno ureditev
in zunanjo ureditev funkcionalnega zem-
ljišča,

– elaborat varstva pri delu,
– elaborat varstva pred požarom,
– projekt etažnih lastnikov;
– projekt opreme s tipsko opremo,
– projektantski nadzor, ki se nanaša na

razlago izvedbe po projektu.
Projekti morajo biti izdelani skladno s

projektno nalogo investitorja.
Investitor si pridržuje pravico, da sklene

pogodbo za vsako posamezno fazo tehnične
dokumentacije. V primeru, da se investitor
pred nadaljevanjem naslednje faze odloči,
da ne nadaljuje s projektom, se šteje, da je
izdelana faza zaključna in nima do ponud-
nika za nadaljnje faze nobenih obveznosti.

3. Obseg del:
– izgradnja objektov Poslovno trgovsko

proizvodnega programa v območju urejanja
MP 4/1 ob Letališki cesti v Ljubljani je v
skupni brutto kvadraturi ca. 14.700 m2.

4. Ocenjena vrednost investicije je za
GOI 11,500.000 DEM.

5. Pričetek gradnje objektov: oktober
1997.

6. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo pri investitorju Interra, podjetje za
financiranje, trgovino in svetovanje, d.d.,
Tomšičeva 3, 1000 Ljubljaan. Pri dvigu do-
kumentacije je potrebno priložiti potrdilo o
plačilu materialnih stroškov v višini 25.000
SIT na žiro račun št. 50100-601-54406.

7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ceno za vsako fazo posebej,
– plačilne pogoje,
– opredeljene roke za izdelavo projek-

tov po posameznih fazah;
– izdelava idejne rešitve ca. 3 tedne

od podpisa pogodbe,
– izdelava idejnega projekta ca. 1 me-

sec po sprejeti idejni rešitvi,
– izdelava PGD in PZI projekta ca. 60

dni po sprejetju idejnega projekta,
– opcijo ponudbe,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
8. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti

še naslednje:
– ime in naslov ponudnika,
– registracijo podjetja in odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti,
– sestavo strokovnega tima projektantov

z izjavo da bodo le-ti projektanti predmetne
dokumentacije,

– reference za projektiranje tovrstnih ob-
jektov,

– predlog pogodbe,
– bianco menico v višini 85.000 SIT z

izjavo, da jo investitor lahko vnovči v prime-
ru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe.

9. Kriteriji in pogoji za izbor najprimer-
nejšega ponudnika (najugodnejša ponudba
še ne pomeni najcenejša ponudba):

– cena, rok, plačilni pogoji, opcija po-
nudbe ter druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zapečateni kuverti z označbo: “Ne  odpi-
raj! Ponudba za izdelavo projektne doku-
mentacije za izgradnjo objektov Poslovno
trgovsko proizvodnega programa v območ-
ju urejanja MP 4/1 ob Letališki cesti v Ljub-
ljani”.

Ponudbo je potrebno poslati ali dostaviti
na naslov investitorja Interra, podjetje za
financiranje, trgovino in svetovanje, d.d.,
Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana.

Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

11. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni, pri
čemer se šteje za prvi dan naslednji dan od
objave v Uradnem listu RS.

12. Ponudbe se bodo odpirale naslednji
dan po izteku roka v prostorih Interre, pod-
jetja za financiranje, trgovino in svetovanje,
d.d., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana.

13. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Interra, d.d., Ljubljana

Ob-936

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za potrebe

gradnje obvoznice Lendava
Orientacijska vrednost del znaša:

9,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/1, in
sicer od 19. 3. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vasja Grebenc, dipl.
jur. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 4. 1997 do 9.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Opravljanje
storitev pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje obvoznice Lendava”.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 1727/97 Ob-960

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
izvajalcev za tehnično protivlomno varova-
nje objektov.

3. Orientacijska vrednost del 4mio SIT.
4. Lokacija objektov Republike Slovenije.
5. Ponudba mora vsebovati:
5.1. Original uradnega izpisa iz sodnega

registra oziroma njegova overjena kopija,
izpis ne sme biti starejši od 45 dni.

5.2. Seznam kadrov ponudnika z refe-
rencami s področja ponujenih del.

5.3. Obrazec BON III.
5.4. Seznam referenc s področja razpisa-

nih del.
5.5. Ostale elemente, ki jih ponudnik

ocenjuje kot pomembne, pa niso zahtevani
v razpisu.

6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vse
zahtevane dokumentacije navedene v 5. toč-
ki razen alinea 5.5., bodo kot neustrezne
izločene iz nadaljnje obravnave.
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7. Vsi dostavljeni dokumenti morajo biti
opremljeni z žigom in podpisom odgovorne
osebe.

8. Kriteriji za priznanje usposobljenosti
so: reference, tehnična usposobljenost, fi-
nančna zmogljivost.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika na zadnji strani ovojnice. Na prednji
strani pa z oznako Ne odpiraj – ponudba –
varovanje”.

10. Ponudbe morajo oddati ponudniki po
pošti na naslov Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 107/VIII.
Veljaven je poštni žig do 28. 3. 1997 do
24. ure.

11. Javno odpiranje  ponudb bo v sredo
2. 4. 1997 ob 10. uri v prostorih Restavraci-
je, Dunajska 106/I., Ljubljana.

12. Izmed ponudnikov na ta razpis bomo
izbrali usposobljene izvajalce za razpisana
dela za čas do zaključka naslednjega javne-
ga razpisa za ugotavljanje sposobnosti.

13. Sklep o izbiri usposobljenih izvajal-
cev bo Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve sporočil ponudnikom najka-
sneje v 14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 156/97 Ob-956

Republika Slovenija, Center Vlade za in-
formatiko (v nadaljevanju naročnik) in Mi-
nistrstvo za okolje in prostor - Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju
uporabnik), razpisujeta na podlagi 40. in
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 5/96), na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter na podlagi odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo

programskega paketa za vzdrževanje
digitalnih opisnih podatkov in digitalnih
načrtov zemljiškega katastra z oznako

CVI-GURS-9701
1. Predmet razpisa je: Odkup program-

skega paketa za vzdrževanje digitalnih opi-
snih podatkov in digitalnih načrtov zem-
ljiškega katastra, inštalacija na 47 lokacijah
in šolanje kadra na teh lokacijah.

Ocenjena vrednost programskega paketa
in storitev je 10,000.000 SIT.

2. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo, s predajo pooblastila podjetja, od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS do
vključno 28. 3. 1997, vsak delovni dan med
10. in 12. uro na naslovu Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Šaranovičeva 12, Ljubljana -
sprejemna pisarna (pritličje).

3. Rok za začetek inštalacije program-
skega paketa in pričetek izvajanja šolanj na
posameznih izpostavah območnih geodet-
skih uprav in glavnem uradu je 15 dni po
podpisu pogodbe in se izvaja v skladu s
programom inštalacij in šolanj, ki ga pred-
loži ponudnik v ponudbi oziroma po dogo-
voru z naročnikom.

4. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Zahtevana vsebina ponudbe je po-
dana v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti notranje pečatena z
vrvico.

5. Dodatna pojasnila v zvezi s tem jav-
nim razpisom bodo ponudniki, ki so prevze-
li razpisno dokumentacijo, prejeli izključno
na informativnem dnevu, ki bo organiziran
v sredo 26. 3. 1997 ob 14. uri v sejni dvora-
ni Geodetske uprave RS, Šaranovičeva 12,
Ljubljana.

Ponudniki morajo svoja vprašanja, ozi-
roma zahteve po pojasnilu dostaviti v pisni
obliki najkasneje v torek 25. 3. 1996 do
12. ure v sprejemno pisarno Geodetske upra-
ve RS, Šaranovičeva 12 ali pa po faksu na
št.: (061) 178-49-09, z oznako “Vprašanja
za javni razpis CVI-GURS-9701”. Vpraša-
nja, ki bodo dostavljena pozneje, bodo pra-
viloma obravnavana na naslednjem infor-
mativnem dnevu.

Udeleženci informativnega dneva mora-
jo predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki
je prevzelo razpisno dokumentacijo.

Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, bodo ne glede na ude-
ležbo, poslane pisne zabeležke o poteku in
vsebini informativnega dne.

6. Za pravočasno oddane bodo upošte-
vane samo tiste ponudbe, ki bodo prispele
najkasneje 7. 4. 1997 do 13. ure v sprejem-
no pisarno Geodetske uprave RS, Šaranovi-
čeva 12.

Za pravilno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter oznakama “Ne odpi-
raj - ponudba” in “Javni razpis
CVI-GURS-9701” ter za katere je ponudnik
prevzel razpisno dokumentacijo v skladu z
2. točko tega razpisa.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo dne 7. aprila 1997
ob 13.15 v prostorih GU RS, Šaranovičeva
12 (sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pismeno pooblastilo za zastopanje.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje zahtev iz tehnične doku-
mentacije;

– celovitost ponudbe;
– rezultati testiranja ponujene program-

ske opreme;
– ocena kvalitete ponujene rešitve;
– ocena sposobnosti ponudnika, da po-

nujena dela in storitve izvede strokovno v
času do 31. 12. 1997;

– program izvedbe šolanja in inštalacij,
ki ga priloži ponudnik k ponudbi;

– predložene reference;
– razmerje cena/kvaliteta;
– garancijski rok in ostali garancijski po-

goji;
– ocena morebitnih dosedanjih izkušenj

naročnika pri poslovanju s ponudnikom;
– dodatne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Na-
ročnik tudi ni obvezen izbrati kateregakoli
ponudnika.

9. Ker je potrebno obsežno preverjanje
kvalitete in pravilnosti delovanja ponujenih
rešitev, bodo ponudniki o izbiri izvajalca
obveščeni v roku 45 dni, to je do 23. 5.
1997.

10. Nepravočasne, nepravilno opremlje-
ne ali nepopolne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Center Vlade RS za informatiko

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-949

Ime  javnega  glasila:  MOJA  SKRIV-
NOST, Revija za vse...

Izdajatelj: M’TAJ, časopisno, založniš-
ko, marketinško podjetje, d.o.o., Komenske-
ga 10, 1000 Ljubljana.

Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-954

Družbenika družbe GTG, d.o.o., Jeseni-
ce, Titova 49, Jesenice, sta na seji skupščine
dne 31. 1. 1997 sklenila, da se osnovni ka-
pital družbe zmanjša za 15,932.460 SIT in
odslej znaša 23,860.320 SIT, kar je v skladu
z določbami 410. člena zakona o gospodar-
skih družbah.

Na podlagi določb 454. člena zakona o
gospodarskih družbah se eventualni upniki
pozivajo, da se zglasijo pri družbi in podajo
izjavo, da soglašajo za zmanjšanje kapitala.

Odvetnica Danica Novak Kenda,
Jesenice
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Ob-853

Na podlagi 43. člena statuta družbe Ba-
la, d.d., Slovenska 27, Ljubljana, uprava
sklicuje

skupščino,
ki bo dne 5. 4. 1997 ob 14. uri v sejni

sobi na Dunajski 22, v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje predsedujo-
čega skupščine.

Imenujeta se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem spremmeb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me spremembe in dopolnitve statuta v pred-
loženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1996 v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 6,243.713,44 SIT se deli:

– za lastnike ca. 10% na delnico –
2,000.000 SIT,

– uprava ca. 5% od dobička – 100.000
SIT,

– zaposleni – stimulativni del – 500.000
SIT,

– nagrade nadzornemu svetu – 150.000
SIT,

– za rezerve – 1,000.000 SIT,
– na nerazdeljeni dobiček – 2,493.713,44

SIT.
5. Sprejem sklepa o razrešitvi člana nad-

zornega sveta in izvolitev novega člana nad-
zornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina razreši člana nadzornega  sveta  Šink
Matjaža.

Skupščina izvoli Zidar Staneta za nove-
ga člana nadzornega sveta.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
na Dunajski 22 v Ljubljani, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zaseda-
nja skupščine. Spremembe in dopolnitve sta-
tuta so na razpolago ob istem času na istem
mestu za vpogled vsem delničarjem.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na Dunajski 22 v Ljubljani, pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na skupš-
čino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evi-
denc in morebitnega prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Bala, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 275/97 Ob-861

Skladno s točko 6.3. statuta Schiedel -
Gradnja, d.d., Latkova vas 82, Prebold,
uprava delniške družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev
Schiedel – Gradnja, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 21. aprila 1997
ob 11. uri v prostorih družbe v Latkovi vasi
82, Prebold.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika in dva preštevalca glasov ter notar-
ja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 in delitev dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1996 in
predlagano delitev dobička za leto 1996.

3. Poročilo o reviziji računovodskih iz-
kazov za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o reviziji računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1996.

Gradivo za dnevni red s predlogom skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v sedmih dneh po obja-
vi dnevnega reda skupščine na sedež družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-
ničar sam ali po svojem pooblaščencu pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 5 dni pred zasedanjem skupšči-
ne na sedež družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo
seja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Pri drugem skli-
cu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne gle-
de na število prisotnih delničarjev.

Schiedel – Gradnja, d.d., Prebold
uprava

Ob-862

Na podlagi določil C.3. statuta delniške
družbe sklicujem

1. zasedanje skupščine
delniške družbe Agrogorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 48,

ki bo v torek, dne 15. aprila 1997 ob
16. uri na sedežu družbe v Šempetru pri
Gorici, Vrtojbenska 48, in predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Začasna uprava otvori skupščino in ugo-
tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja
po predlogu začasne uprave.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave: potrdi se

predlagani dnevni red.
4. Obravnava poročila začasne uprave o

poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic
ter stroških lastninske preobrazbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe se imenuje predlagana revizij-
ska družba.

6. Informacija o poslovanju družbe v le-
tu 1996, sprejem sklepa o pokrivanju izgu-
be iz leta 1993, 1994, 1995 in sprejem sana-
cijskega programa družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube za leto 1993, 1994 in
1995 in sanacijski program družbe.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta v predlaganem besedi-
lu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina izvoli člane
nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev.

9. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki in pooblaščenci morajo svojo ude-
ležbo na seji skupščine prijaviti vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine pri tajništvu
uprave.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta
ter vsa gradiva k posameznim točkam dnev-
nega reda so delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe pri tajnici direktorja, vsak dan
od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega vabila, pri tajništvu uprave
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziro-
ma pooblaščencem, začele deliti eno uro
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pred začetkom seje do ure, ki je določena za
začetek zasedanja skupščine.

Vabimo vas, da se skupščine udeležite.
Agrogorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici
začasna uprava

Ob-935

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Sa-
turnus – Avtooprema, d.d., Ljubljana, Leta-
liška 17, sklicuje začasna uprava družbe

1. sejo skupščine
Saturnus – Avtooprema, d.d.

dne 17. aprila 1997 ob 11. uri na sedežu
družbe na Letališki 17 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik,

dva preštevalca glasov, notar in zapisnikar
po predlogu začasne uprave družbe.

2. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku in zaključku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja z ugotovitva-
mi o vpisu in vplačilu delnic.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: po predlogu začasnega
nadzornega sveta se za revidiranje letnih
računovodskih izkazov imenuje revizorska
hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se naslednje člane

nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev  po  predlogu  začasnega  nadzornega
sveta:

Werner Lenke, Hans Sudkamp, Pavle
Pensa, Matevž Rupnik.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člana nadzor-
nega sveta znaša neto 300 DEM, za pred-
sednika nadzornega sveta pa neto 500 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom o izdanih delnicah, poob-
laščenec pa s pisnim pooblastilom delničar-
ja in njegovim potrdilom o izdanih delni-
cah. Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno dati v hrambo na sedežu del-
niške družbe najkasneje 14. 4. 1997. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora pri-
javiti svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje 14. 4. 1997 na sedežu uprave družbe v
registrirani pisarni.

O prijavi izda družba delničarju potrdilo.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v

sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Predlogi sklepov kot tudi ostala gradiva
za vsako točko dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled na sedežu podjetja pri Ireni
Artnak vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pisni in obrazloženi vložijo v

roku 7 dni od objave sklica skupščine, pri-
poročeno po pošti ali neposredno v tajniš-
tvu družbe na njenem sedežu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
12. uri v istih prostorih. Na ponovnem skli-
cu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Saturnus – Avtooprema, d.d.
začasna uprava

Ob-938

Na podlagi 20.1. točke statuta GEA Col-
lege, d.d., uprava sklicuje

8. redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v četrtek, 10. aprila 1997, ob 17. uri
v prostorih delniške družbe GEA College,
na Dunajski 156, v Ljubljani (WTC – mez-
zanin).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Predlog dnevnega reda.
4. Letno poročilo za leto 1996.
5. Imenovanje revizorja za leto 1997.
6. Razporeditev dobička.
7. Nadomestne volitve članov nadzorne-

ga sveta.
8. Sprememba statuta – sprememba šte-

vila članov uprave.
9. Razpis 3. izdaje delnic.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Z ugotovitvenim sklepom se ugo-

tovi udeležba.
Ad 2) Izvolijo se delovna telesa skup-

ščine.
Ad 3) Sprejme se predlagani dnevni red.
Ad 4) Sprejme se letno poročilo z mne-

njem NS in revizorja.
Ad 5) Sprejme se sklep o imenovanju

revizorja za leto 1997.
Ad 6) Ugotovi se izguba iz poslovanja

za leto 1996.
Ad 7)
Razreši se dva člana NS.
Imenuje se dva nova člana NS.
Ad 8) Potrdi se sprememba statuta, s tem

da ima upava odslej 3 člane, od katerih prev-
zame eden funkcijo predsednika uprave,
ostala dva pa funkcijo njegovih namestni-
kov (eden za izobraževalno, drugi pa za
medijsko in založniško dejavnost).

Ad 9) Osnovni kapital družbe se zviša za
100 mio SIT s 3. izdajo delnic.

Denominirajo se delnice 1. in 2. izdaje s
5.000 SIT na 1.000 SIT.

Lastniki 1. in 2. izdaje imajo prednostno
pravico do nakupa 2/3 delnic 3. izdaje.

Prednostno pravico vpisa 3. izdaje del-
nic imajo delničarji, ki so 24 ur pred zase-
danjem skupščine vpisani v KDD.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave GEA Colle-
gea, d.d. v Ljubljani, Dunajska 156, vsak
delovnik od 10. do 13. ure od 11. 3. 1997 do
zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če so
najkasneje 24 ur pred pričetkom zasedanja
pisno najavili svojo udeležbo v tajništvo

GEA Collegea, d.d., Dunajska 156, Ljub-
ljana.

Člani uprave in nadzornega sveta GEA
Collegea se lahko udeležijo seje skupščine,
tudi če niso delničarji.

Pooblaščenci morajo pred zasedanjem
skupščine predložiti pisna pooblastila.

Glasovanje na skupščini je javno – z gla-
sovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob
prijavi svoje udeležbe na zasedanju skupšči-
ne. Glasovnice prejmejo udeleženci, ki so
predložili delnice oziroma potrdila o depo-
niranju delnic v centralnem ali bančnem de-
poju ali pri notarju.

Opozorilo
Če skupščina še 30 minut po razpisani

uri ni sklepčna, uprava ne prej kot v 14 dneh
in ne kasneje kot v 1 mesecu skliče ponov-
no sejo skupščine. Za sklic ponovne seje
zadošča, da je vabilo objavljeno 5 dni pred
zasedanjem. Ponovni sklic lahko veljavno
odloča ne glede na število glasov prisotnih
delničarjev, če je prisotnih vsaj 8 delničar-
jev.

Predavalnica, v kateri bo zasedanje
skupščine, bo odprta pol ure pred pričetkom
zasedanja.

GEA Collegea, d.d.
uprava

Ob-939

Na podlagi statuta delniške družbe skli-
cuje

skupščino
delniške družbe Delikatesa Impex, d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 17. 4. 1997 ob 13. uri v Ljub-

ljani, Stegne 3.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov ter določitev no-
tarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notarja kot je podano v predlogu.

2. Popravek sklepa skupščine z dne
21. 11. 1995  o  povečanju  osnovnega  ka-
pitala.

Predlog sklepa: popravi se sklep sprejet
na skupščini dne 21. 11. 1995 pod 1. točko
dnevnega reda tako, da pravilno glasi:

Osnovni kapital družbe se od doseda-
njih 1,040.000 SIT zviša na 22,543.000
SIT. Povečani osnovni kapital v znesku
21,503.000 SIT se zagotovi iz sredstev
družbe, to je iz nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na
22.543 delnic od katerih se vsaka glasi na
nominalno vrednost 1.000 SIT.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1996 po predlogu uprave.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička za leto 1996 po predlogu uprave.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastop-
niki, kateri morajo udeležbo na skupščini, v
skladu s statutom družbe, najaviti tri dni
pred zasedanjem skupščine na upravi del-
niške družbe.
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Gradivo  za  skupščino  je  delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Stegne 3.

Delikatesa Impex, d.d. Ljubljana
uprava delniške družbe

Ob-940

Na podlagi 14. člena statuta IMP-SKIP
d.d. Celovška 479 Ljubljana, začasna upra-
va sklicuje

1. skupščino delničarjev
IMP SKIP d.d.,

ki bo v sredo dne 16. 4. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 479
in predlaga naslednji dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja po predlogu začasne
uprave.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki sta ga podala začasna uprava in
začasni nadzorni svet.

3. Poslovnik skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik skupščine v predloženem besedilu.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta

in razrešitev članov začasnega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) Razrešijo se člani začasnega nadzor-

nega sveta.
b) Za člane nadzornega sveta se izvolijo

predlagani člani.
c) Skupščino se seznani s članoma nad-

zornega sveta, ki ju je imenoval svet delav-
cev IMP-SKIP d.d.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju podjetja v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1996.

6. Obravnava in sprejem sanacijskega
programa IMP SKIP d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sanacijski
program v predloženi obliki kot ga je pred-
lagala uprava.

Gradivo
Celoletno gradivo je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe Celovška 479,
Ljubljana od 17. 3. 1997 naprej vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu
uprave.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 1. 3. 1997 in
njihovi pooblaščenci, katerih prijava ude-
ležbe na skupščini je prispela na sedež druž-
be 3 dni pred skupščino t.j. najkasneje do
13. 4. 1997.

Prijavi mora biti priloženo potrdilo o
lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo
priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

IMP SKIP d.d.
začasna uprava

Ob-955

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe Trimo, d.d., Prijatljeva
12, Trebnje, sklicuje uprava

četrto skupščino
delniške družbe Trimo, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 17. 4. 1997 ob 12. uri
na sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
Trebnje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles:
predsednika skupščine, verifikacijsko komi-
sijo, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme se predlog za izvolitev
delovnih teles skupščine in notarja.

2. Obravnava letnega poročila za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

3. Razporeditev dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička iz leta 1996.
4. Določitev višine plačila za delo čla-

nov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

višina plačil za delo članov nadzornega sve-
ta.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oznake A, B, C, in D oziroma njihovi poob-
laščenci ali zakoniti zastopniki.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

bo potekalo javno z glasovnicami.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na voljo v tajništvu glavne direktorice na
sedežu družbe Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan od 13. do
15. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 17. 4. 1997 ob
13. uri, na istem kraju. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Trimo, d.d.
uprava

Št. 43 Ob-937

Kmetijski kombinat Ptuj, p.o., delni-
čar Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor, v
zakonsko predpisanem roku vlaga

nasprotni oziroma spreminjevalni
predlog

za imenovanje članov nadzornega sveta
pod 5. točko dnevnega reda skupščine Za-
varovalnice Maribor, d.d., ki bo v sredo dne
2. 4. 1997.

Predlog spremenjenega sklepa: iz vrst
delničarjev se v nadzorni svet Zavarovalni-
ce Maribor, d.d., imenujejo naslednji njiho-
vi predstavniki oziroma pooblaščenci: mag.
Darko Tolar, dipl. ek. (Nova KBM, d.d.),
Romana Pajenk, dipl. ek. (Probanka d.d.),
Borut Jezeršek, dipl. jur. (Pozavarovalnica
Sava d.d.) in Drago Naberšnik, dipl. inž.

(Fineko d.o.o.) za štiriletno mandatno ob-
dobje od 3. 4. 1997 dalje.

Utemeljitev: vlagatelj nasprotnega pred-
loga, ki se nanaša samo na imenovanje
4. člana nadzornega sveta, meni, da je nad-
zorni svet Zavarovalnice Maribor, d.d., v
preteklem mandatnem obdobju dobro oprav-
ljal svojo nalogo, kar se je odražalo v rasto-
čem obsegu poslovanja in s tem povezanimi
rezultati družbe. Za to ima doberšen del
zaslug Drago Naberšnik, ki je v tem man-
datnem obdobju predsedoval nadzornemu
svetu. Za zagotovitev kontinuitete uspešne-
ga delovanja nadzornega sveta je, po mne-
nju vlagatelja tega predloga, smoterno, da
Naberšnik ostane v sestavi nadzornega
sveta.

Sporočilo uprave
Zavarovalnice Maribor, d.d.

Razne objave

Popravek
Ob-951

V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin in premičnin ponudnika Žična,
d.o.o., Celje objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 28. II. 1997, Ob-688, se

– v točki II.2. črta zadnja alinea (oseb-
ni avtomobil;) ter doda nov odstavek, ki
se glasi:

Ocenjena vrednost opreme je 645.000
DEM.

Slovenske železarne
Žična Celje, d.o.o.

Ob-864

Mi Moderni interieri, trgovsko podjetje
s pohištvom in stanovanjsko opremo, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53, zbira ponudbe za

prodajo
A) Trgovskega lokala na atraktivni loka-

ciji v centru Ljubljane, Dunajska 21 (nas-
proti Gospodarskega razstavišča) v izmeri
610 m2;

B) Na Jesenicah, Skladiščna ul. 5, stav-
be namenjene poslovni dejavnosti, zgrajene
v dveh nadstropjih z mansardo ter dvoriš-
čem. Skupna površina znaša 857 m2.;

C) Trgovskega lokala na loakciji v cen-
tru Celja, Razlagova ul. 1, (pritličje Celj-
skega doma), v izmeri 564 m2.

Pisne ponudbe pošljite na naslov Mi Mo-
derni interieri, Parmova 53, Ljubljana, v 15
dneh po objavi. Informacije po telefonu
061/313-421.

Mi Moderni interieri, p.o.,
Ljubljana

Št. 22 Ob-941

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v
komisijah za tehnične preglede

Javno pozivamo gospodarske družbe, za-
vode in samostojne podjetnike, s sedežem v
Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za uvr-
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stitev svojih strokovnjakov na seznam mož-
nih oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede na objektih in napravah
na območju Upravne enote Sevnica, za ka-
tere je dovoljenje za gradnjo izdala Uprav-
na enota Sevnica. Strokovnjaki, ki bodo
uvrščeni na navedni seznam, bodo v komi-
sijah za tehnične preglede opravljali nalo-
ge, ki jih za navedeno komisijo določa za-
kon o graditvi objektov (ZGO, Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96).

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-
tev na seznam le za konkretne osebe zapo-
slene v gospodarski družbi, zavodu ali pri
samostojnem podjetniku. Fizične osebe, ki
bodo pripravljene na ta poziv morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji,

– da imajo v Republiki Sloveniji pridob-
ljen strokovni naslov diplomirani inženir,
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Re-
publiki Sloveniji nostrificirano v tujini pri-
dobljeno diplomo visokošolske organizaci-
je. Sledenje 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 izku-
šenj na svojem delovnem področju.

Vloge morajo vsebovati dokazila o iz-
polnjevanju navedenih pogojev ter referen-
ce – seznam objektov in naprav kjer so ose-
be, ki se pojavljajo, sodelovale pri graditvi
kot odgovorni projektanti, odgovorni vodje
projektov, odgovorni vodje del oziroma nad-
zorniki. Vlogi mora biti predložen tudi ce-
nik storitev in plačilni pogoji za posamezni
strokovni ogled.

Vloge morajo interesenti posredovati na
Upravno enoto Sevnica, Glavni trg 19a, v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Upravna enota Sevnica

Ob-942

ŽJ meting, d.o.o., C. Železarjev 8, Jese-
nice, po pooblastilu družbe SŽ – Železarne
Jesenice razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Objekt “Kurilnica”
Št. vložka je 962 k.o. Jesenice, št. parce-

le 1247 – delno. Objekt ima 367 m2 neto
površine in približno 370 m2 funkcionalne-
ga zemljišča.

Ocenjena tržna vrednost objekta s fun-
dusom je 80.740 DEM in funkcionalnega
zemljišča 45 DEM/m2.

Objekt je primeren za proizvodno dejav-
nost.

Varščina je 10.000 DEM.
2. Objekt “Garderobe in pisarne pri ku-

rilnici”
Št. vložka je 962, k.o. Jesenice, št. par-

cele 1247 – delno. Objekt ima 202 m2 neto
površine v dveh etažah in približno 70 m2

funkcionalnega zemljišča.
Ocenjena tržna vrednost objekta s fun-

dusom je 75.750 DEM in funkcionalnega
zemljišča 45 DEM/m2.

Objekt je primeren za proizvodno dejav-
nost.

Varščina je 8.000 DEM.

3. Objekt “Lopa”
Št. Vložka je 962, k.o. Jesenice, št. par-

cele 1247 – delno. Objekt ima 116 m2 neto
površine in približno 200 m2 funkcionalne-
ga zemljišča.

Ocenjena tržna vrednost objekta s fun-
dusom je 10.220 DEM in funkcionalnega
zemljišča 45 DEM/m2.

Varščina je 2.000 DEM.
Splošno
Vse razpisane nepremičnine so locirane

na komunalno opremljenem stavbnem zem-
ljišču, ki zajema možnost priključkov na
obstoječe komunalne in energetske instala-
cije, ne vključuje pa plačila morebitnih pris-
pevkov za priključke.

Ponudnik oziroma kupec se obvezuje, da
bo za vzdrževanje obstoječih komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih instala-
cij, ki potekajo na nepremičninah, ki so
predmet razpisa, dovolil lastniku ali uprav-
ljalcu ter neoviran dostop in ustanovitev
služnostne pravice.

Za vsako razpisano nepremičnino bo tre-
ba izdelati elaborat o funkcionalnem zem-
ljišču in izdelati odmero zemljišča. Po od-
meri bo tudi umaknjena hipoteka za nepre-
mičnine.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra Republike Slovenije ozi-
roma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo nameravajo opravljati in pred-
ložiti potrdilo o vplačani varščini, ki mora
biti izvršena pred končanim rokom za odda-
jo ponudb na žiro račun ŽJ Meting, d.o.o.,
št. 51530-601-25734. Vse vrednosti v DEM
se obračunajo v SIT po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan vplačila.

Vse stroške prodaje nepremičnine in pre-
nosa pravic na kupca, stroške odmere zem-
ljišča, davke, takse, stroške prodaje poob-
laščencu v višini 1,5% prodajne vrednosti
in drugo, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in možnost zaposlitve delavcev družb Žele-
zarne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu “videno-kupljeno”. Ta objava
ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku
14 dni po prejemu obvestila o izbiri in vpla-
čati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo
pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo
vrnjena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku
8 dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odlo-
čila v roku 20 dni po poteku roka za zbira-
nje ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: ŽJ Meting – C. Železarjev 8, 4270
Jesenice z oznako “Ponudba po razpisu 3/97”.

Vse informacije o nepremičninah in
možnih terminih ogleda lahko ponudniki do-

bijo na tel. 064/861-441, Emil Ažman int.
26-26 ali Valentin Pretnar int. 28-34.

ŽJ Meting, d.o.o., Jesenice

Ob-943

Leso, d.d., v stečaju, Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Janez Pezdirc, objavlja, na podla-
gi sklepa Okrožnega sodišča Novo mesto
St 20/95-124 z dne 7. 3. 1997

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

1. Tehnološko zaokrožene proizvodne
celote “masive” s pripadajočim zemljiščem
in tehnološko opremo in

2. Zemljišče v izmeri 12.732 m2.
Podrobnejši opis ponudbe:
Ad1) Tehnološko zaokrožena proizvod-

na celota “masiva” obsega:
A) Gradbeni objekti:
1. proizvodna hala z aneksom 4.680 m2,
2. sušilnica 240 m2,
3. skladišče vnetljivih snovi 80 m2,
4. objekt energetika in vzdrževanje z

dimnikom in silosom (1000 m3) 640 m2,
5. črpališče 49 m2,
6. vratarnica 12 m2,
B) Zunanja ureditev:
1. parkirišče makadam 2.200 m2,
2. asfaltne površine 2.500 m2,
3. ograja 950 m2,
C) Zemljišča
a) stavbna zemljišča:
parc. št. 574/2 12.893 m2,
parc. št. 570/2 13.754 m2,
parc. št. 720/1 7.018 m2,
parc. št. 1182/14 577 m2,
parc. št. 730/4         24 m2,

Skupaj: 34.266 m2.
b) kmetijska zemljišča:
parc. št. 725/2 126 m2,
c) zemljišča – cesta s služnostno pravico

ostalim uporabnikom:
parc. št. 570/1 1.750 m2,
parc. št. 720/2 368 m2,
parc. št. 1183/13 27 m2,
parc. št. 1183/12 89 m2,
parc. št. 1196/1         7 m2,

Skupaj: 2.241 m2.

E) Tehnološka oprema
– po specifikaciji, ki je sestavni del oce-

nitve.
F) Oprema in deli opreme ter material

po specifikaciji.
Ad2) Kmetijsko zemljišče obsega:
– parc. št. 569 v izmeri 12.732 m2.
Na zemljišču bo dovoljena gradnja indu-

strijskega objekta.
Pogoji sodelovanja:
1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične

osebe skladno z veljavno zakonodajo Re-
publike Slovenije, ki bodo ponudile za na-
kup najmanj ali več od:

– za Ad1) 137,715.089 SIT,
– za Ad2) 11,630.790 SIT.
2. Ponudniki morajo do dneva določene-

ga za oddajo ponudb vplačati na ŽR stečaj-
nega dolžnika št. 52110-690-68284 pri
Agenciji za plačilni promet Črnomelj 20%
varščino od izhodiščne cene pod Ad1) in
Ad2).

Vplačana varščina bo izbranemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim pa bo
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vrnjena v roku 5 dni po izbiri najboljšega
ponudnika. Varščina se ne obrestuje.

3. Ponudbe morajo biti odposlane najpoz-
neje 28. 3. 1997 s priporočeno pošto v zape-
čateni ovojnici z oznako “Za javni razpis –
Ne odpiraj” na naslov: Leso, d.d., v stečaju,
8340 Črnomelj, Belokranjska cesta 40.

4. Pisne ponudbe morajo vsebovati pred-
met nakupa, ceno, rok in način plačila ter
poslovni načrt za leto 1997 in 1998. Poslov-
ni načrt naj vsebuje podatke o vrsti in obse-
gu dejavnosti v kupljenih prostorih ter šte-
vilo zaposlenih.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo oziroma dokazilo o vplačani

varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma overjen izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe,

– poslovni načrt za dve leti.
Pri izboru bodo upoštevane samo popol-

ne ter pravočasno prispele ponudbe.
5. Nepremičnine so obremenjene s hipo-

teko Sklada Republike Slovenije za razvoj.
6. Nepremičnine in premičnine pod Ad1.

so oddane v najem in jih kupec prevzame
skupaj z najemno pogodbo.

7. Prednost pri nakupu bo imel ponud-
nik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ob morebi-
ti ponujeni enaki ceni ima prednost kupec,
ki bo s poslovnim načrtom zagotovil več
delovnih mest. Ob enakih pogojih bo imel
prednost najemnik na podlagi predkupne
pravice.

8. O izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 15 dneh po končanem zbiranju
ponudb. Izbrani ponudnik oziroma ponud-
nik s predkupno pravico mora skleniti po-
godbo o nakupu v 15 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri ter celotno kupnino plačati v
30 dneh po sklenitvi pogodbe.

V primeru, da izbrani ponudnik ne skle-
ne kupno pogodbo oziroma ne vplača celot-
no kupnino v določenih rokih, se prodaja
razveljavi, vplačana varščina pa zapade v
korist stečajne mase.

9. Kupec plača predpisani prometni da-
vek, kakor tudi vse stroške za prenos last-
ništva.

10. Lastništvo nepremičnin in premičnin
se prenese na kupca, ko je plačana celotna
kupnina.

11. Ostali pogoji
1. Nakup nepremičnin in premičnin se

opravi po principu “videno-kupljeno”. Ka-
snejše reklamacije glede stvarnih napak ne
bodo upoštevane.

2. Vsem zainteresiranim ponudnikom bo
po predhodnem dogovoru omogočen ogled
predmeta prodaje, kakor tudi tehnične do-
kumentacije in cenilni elaborat.

3. Stečajni upravitelj na podlagi tega raz-
pisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta prodaje s katerimkoli ponudnikom.

4. Vse dodatne informacije lahako inte-
resenti dobijo pri stečajnem upravitelju Ja-
nezu Pezdircu na tel. 068/321-150 ali
068/323-639, faks 068/323-176.

Leso, d.d., v stečaju
Črnomelj

Ob-865

Sindikat obrtnih delavcev Ptuj, Vošnja-
kova 13, Ptuj, preklicuje štampiljko okrogle

oblike z napisom “SINDIKAT OBRTNIH
DELAVCEV SLOVENIJE – OSNOVNA
ORGANIZACIJA SINDIKATA PTUJ”.

Ob-950

Beta Invest – družba za upravljanje vza-
jemnih skladov in investicijskih družb,
d.o.o., Njegoševa 23 v Ljubljani, preklicuje
investicijske kupone na ime: Cvetko-
vič-Merlin Nada, Titova 22, Jesenice, št.
investicijskega kupona CK-001101 in Cvet-
kovič Claudia-hčerka, Titova 22, Jesenice,
št. investicijskega kupona CK-001099.

Blatnik Ignac, Selska 46, Škofljica, pre-
klicuje listino - obrtno dejavnost Mesnica
Blatnik s. p. z dnem 31. 3. 1997. p-14132

Elma  TT  Tov.  transformatorjev,  Cesta
24.  junija  23, Ljubljana,  preklicuje  štam-
piljko  pravokotne  oblike  z  napisom ELMA
TOVARNA TRANSFORMATORJEV  LJUB-
LJANA-ČRNUČE  p.o.  2. s-14154

Kramar Katarina, Cesta dveh potokov 7,
Dobrova, preklicuje original priglasitvene-
ga lista, opravilna št. 28-1420/94 z dne
14. 10. 1994. s-14043

Križnik Jurij, Lepodvorska 13, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitvenega lista,
opravilna št. 27-0608/94 z dne 18. 5. 1994.
s-14173

Ambrož Katja, Cesta v Šmartno 17, Ljub-
ljana, potni list št. AA 873164. s-14390

Andrović Hasiba, Ižanska cesta 398 J,
Ljubljana, potni list št. BA 288331. s-14190

Balek Gorazd, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. AA 347371. p-14049

Batista Brigita, Velika Bukovica 1/B,
Ilirska Bistrica, potni list št. AA 161113.
s-14107

Beganović Safet, Tomačevska 11/a,
Ljubljana, potni list št. BA 197354, izdala
UE Ljubljana 5. 8. 1993. s-14373

Benko Anton, Branik 175, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 88002.
p-14128

Bešter Samo, Spodnja Besnica 103 A,
Kranj, potni list št. BA 493785. p-14052

Bizovičar Marko, Pivovarniška 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 411869. s-14143

Bojnec Avgust, Dobrovnik 266, Dobrov-
nik, potni list št. AA 822509. p-14113

Breznar Tatjana, Na klancu 9, Radizel,
Maribor, potni list št. AA 371219. p-14041

Brečević Muhiba, Cesta na Markovec 18,
Koper, potni list št. BA 574342. g-14097

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Brljavac Ana, Partizanska 1, Izola, potni
list št. AA 503999. p-14145

Čebular Peter, Rakovlje 5, Braslovče,
potni list št. AA 332270. p-14039

Čendak Ivan, Lucija, Vinjole 4, Porto-
rož, potni list št. AA 505273. p-14081

Čenčič Miran, Ob sotočju 12, Ljubljana,
potni list št. BA 172549. s-14021

Danč Sergej, Kardeljeva 58, Maribor,
potni list št. AA 242227. p-14034

Držak Vasja, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list št. BA 500689. s-14152

Dravec Viktor, Gerlinci 132, Cankova,
potni list št. AA 619992. p-14072

Đerič Goran, Vodopivčeva 2, Koper, pot-
ni list št. BA 230596. p-14018

Đerič Goran, Vodopivčeva 2, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 18048.
p-14019

Ernestl Robert, Na jami 1, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 447652. s-140797

Fon Nada, Vita Kraigherja 12, Maribor,
potni list št. AA 108667. p-14097

Furkan Kristina, Ul. Ivana Turšiča 2, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
070356. p-14108

Gajšek Ferdinand, Kesnikova cesta 7,
Velenje, potni list št. AA 265645. p-14005

Grilj Mojca, Dole pri Kraščah 1, Morav-
če, potni list št. AA 365992. s-14080

Guverner De Arteaga Svetalana, Kleme-
nova 54, Ljubljana, potni list št. AA 993471.
s-14285

Hafner Tatjana, Jegriše 34, Vodice, pot-
ni list št. AA 931472. s-14365

Horvat Carmen, Thumova 51, Ljubljana,
potni list št. AA 294254. s-14131

Horvat Stanislav, Sagadinova ulica 4,
Ptuj, potni list št. AA 359902. p-14148

Hvala Mojca, Cesta 4. julija 67, Krško,
potni list št. AA 963056. p-14143

Ikić Elvir, Goriška c. 43, Velenje, potni
list št. AA 691609. p-14038

Irt Roman, Drganja sela 22, Novo mesto,
potni list št. AA 553992. p-14020

Jagodič Mirko, Podplat 13, Podplat, pot-
ni list št. BA 607055. p-14051

Jaklj Božidar, Smerinje 7, Kranjska go-
ra, potni list št. AA 27812. s-14171

Jakovčič Sandra, Seidlova 30, Novo me-
sto, potni list št. AA 897440. p-14022

Jakovčič Vesna, Seidlova 30, Novo me-
sto, potni list št. AA 897439. g-14021

Jakšič Andreja, Ljubljanska 17/a, Mari-
bor, potni list št. AA 571412. p-14099

Janjić Ljubomir, Glasinačka 15, Beo-
grad, potni list št. BA 373245. p-14123

Japelj Boštjan, Delavska cesta 26, Kranj,
potni list št. AA 925805. s-14378

Jevševar Branko, Črešnjice pri Cerkljah
18, Cerklje/Krki, potni list št. BA 360605.
s-14201

Kadunc Anton, Glavni trg 21, Kamnik,
potni list št. BA 426639. p-14083

Katonar Tina, Prešernova cesta 2, Izola,
potni list št. BA 226558. p-14129

Kaube Samo, Grčarjeva 27, Maribor,
potni list št. BA 540203. p-14023
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Klasinc Tea, Zimica 62/A, Maribor, pot-
ni list št. BA 569748. p-14036

Klemenčič Lavra, Mlinska ul. 10, Len-
dava, potni list št. BA 500473. p-14121

Klemenčič Zoran, Genterovci 8 A, Len-
dava, potni list št. BA 234026. p-14120

Kokol Štefanija, Košaki, Na prehodu 15,
Maribor, potni list št. AA 297388. p-14004

Kompare Stanislava, Zasavska 14, Kranj,
potni list št. BA 191598, izdala UE Kranj.
s-14272

Konjevič Derviš, Merčnikova 1 a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 534255. s-14359

Konjevič Minka, Merčnikova 1 a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 594231. s-14358

Koren Marija, Zimica 62 A, Maribor,
potni list št. BA 467876. p-14037

Kramar Špela, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
potni list št. AA 870950. s-14050

Kremsar Nataša, Kokra 33, Zgornje Je-
zersko, potni list št. AA 798195. p-14080

Krojs Tomaž, Zelena ulica 7, Maribor,
potni list št. AA 547055. p-14035

Kržišnik Matjaž, Novosadska 4, Ljub-
ljana, potni list AA 823771. s-16007

Logar Artur, C. Jožeta Krajca 18, Rakek,
potni list št. BA 127325, izdala UE Cerkni-
ca 5. 7. 1993. s-14217

Maksić Željko, Tovarniška c. 12 I, Lo-
gatec, potni list št. BA 483835. s-14179

Markov Violeta, Poklukarjeva 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 603764. s-14275

Matijevec Asja, Katreževa pot 24 A,
Ljubljana, potni list št. AA 712291. s-14122

Mavretič Lidija, Drašiči 2/b, Metlika,
potni list št. BA 0344157. s-14215

Mavri Nataša, Na hribih 1, Tolmin, pot-
ni list št. BA 119095. p-14130

Merzel Ivan, Koprska ulica 26, Izola,
potni list št. AA 503435. p-14109

Mesarič Tanja, Studenice 30, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 492579. p-14125

Milenkovič Boris, Kolodvorska ul. 6,
Ljubljana, potni list št. AA 596661. s-14189

Mlinar Damijan, Lenartova ulica 1, Me-
žica, potni list št. AA 423956. p-14088

Mozetič Tanja, Ulica F. Kramarja 8,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico,
št. AI 9380. p-14117

Murn Bogomir, Aframerstrasse 3, Av-
strija, potni list št. AA 676103. s-14392

Nadišić Gaj, Lucija, Liminjanska cesta
91, Portorož, potni list št. AA 206393.
p-14048

Nezirović Saša, Hrastovec 1, Velenje,
potni list št. AA 900223. p-14042

Novak Aleš, Avgustinčičeva 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 63306. s-16041

Novljan Andrej, Gorteče 6, Škofja Loka,
potni list št. BA 215121. s-14326

Perhavec Uroš, Hladilniška pot 19 A,
Ljubljana, potni list št. AA 709386. s-14209

Podjed Kristina, Tunjiška mlaka 32a,
Kamnik, potni list št. BA 329052, izdala UE
Kamnik 13. 4. 1994. s-14068

Podveršič Damijan, Dolnje Cerovo 8,
Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
62149. p-14124

Pokovec Dejan, Pot na Rakovo Jelšo
132, Ljubljana, potni list št. AA 714320.
s-14404

Prapotnik Dušan, Kocljeva ul. 7, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 994307.
p-14077

Rajh Albin, Studenice 30, Slovenska Bi-
strica, potni list št. BA 534037. p-14126

Ramović Jelka, Genterovci 8 A, Lenda-
va, potni list št. AA 478695. p-14119

Robnik Anton, Regentova 2, Maribor,
potni list št. AA 7868. p-14098

Rom Branka, Osenjakova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 197992. s-14022

Saksida Stojan, Divči 8, Sežana, potni
list št. AA 287834. p-14094

Sever Bojan, Bleiweisova cesta 110,
Kranj, potni list št. AA 139331. s-14336

Simoniti Ivana, Neblo 12, Dobrovo, pot-
ni list št. BA 42361. p-14122

Stanković Draga, Gornji trg 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 594267. s-14208

Stanković Milan, Ul. Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, potni list št. AA 682262. s-14014

Stergar Andrej, Latkova vas 49, Žalec,
potni list št. BA 052048. p-14096

Svetina Karmela, Kraška cesta 14, Diva-
ča, maloobmejno prepustnico, št. 077155.
p-14127

Šotner Majk, Falska cesta 110, Ruše, pot-
ni list št. BA 416773. p-14110

Šumljak Alenka, Majde Vrhovnikove 14,
Ljubljana, potni list št. AA 145019. s-14026

Tomše Viktor, 20 avenue Jean Mulinn,
Paris, potni list št. BA 268449. s-14042

Turin Boštjan, Kostanjevec 18a, Zgornja
Ložnica, potni list št. AA 155443. p-14003

Vajagič Boris, Draga 18, Škofja Loka,
potni list št. AA 679054. s-14114

Valant Štefanija, Šercerjeva 7, Radovlji-
ca, preklic potnega lista, objavljen vUL RS,
št. 75/96. s-14377

Vedernjak Dušan, Šmartno 36, Šmart-
no/Slovenj Gradcu, potni list št. BA 442431.
g-14297

Virnik Polona, Zgornje Jezersko 140,
Zgornje Jezersko, potni list št. AA 575323.
p-14087

Vodopivec Bogdan, Potoče 47, Ajdovšči-
na, potni list št. BA 216034. p-14146

Vrtič Igor, Ješenca 25 A, Maribor, potni
list št. AA 065850. p-14078

Zaplotnik Anton, Tupaliče 9, Kranj, pot-
ni list št. AA 816177. s-14338

Zidar Suzana, Dol pri Ljubljani 10, Dol
pri Ljubljani, potni list št. BA 313687.
s-14031

Žabjek Aleš, Linhartova 40, Ljubljana,
potni list št. AA 451411. s-14321

Žabjek Gordana, Linhartova 40, Ljublja-
na, potni list št. AA 317821. s-14320

Žabjek Vanja, Linhartova 40, Ljubljana,
potni list št. AA 451412. s-14319

Žgajnar Milan, Medvedova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 762261. s-14269

Žigon Angelo, Celovšak 107, Ljubljana,
potni list št. AA 933980. s-14334

Druge listine

Alagič Ajša, Titova 71, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 96471. g-14150

Andlovič Tina, Martina Krpana 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247343, št. reg. 186002. s-14241

Arh Jože, Gasilska 4, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3688.
p-14071

Arlič Darko, Slatina 12, Šmartno v Rož-
ni dolini, vozniško dovoljenje, št. 38756.
p-14060

Artelj Barbara, Gustinčičeva ulica 2,
Ljubljana, indeks Višje upravne šole v Ljub-
ljani. s-14256

Aster Franc, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23012.
p-14010

Auguštin Aleš, Reteče 5, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarsko in CP šole v Škofji Loki. g-14288

Babšek Maja, Na grivi 28, Dragomer,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-14165

Balek Gorazd, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 524051, št. reg 25768, izdala UE Kranj.
p-14050

Baniček Stjepan, Parecag 12 A, Sečov-
lje, spričevalo 1. letnika Gostinske šole, iz-
dano na ime Sedlanič Zlatko. g-14357

Barbarič Albin, Pot pomorščakov 17,
Portorož, potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja za upravljanje s čolnom, št. 01/05
618/85. g-14317

Baumkirher Florjan, Zabukovje 15, Za-
bukovje, listino, št. 14529. p-14025

Baša Boris, Škofije 208, Škofije, prigla-
sitveni list. g-14115

Bec Anton, Mezgovci 20, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9584.
g-14287

Bec Silva, Celovška cesta 83, Ljubljana,
diplomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1990. s-14059

Bedek Dušan, Dolenja vas, vozniško do-
voljenje, št. 34412. p-14064

Bedenik Nada, Podlože 60, Ptujska gora,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1996. g-14387

Berglez Branka, Štatenberg 32, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14983.
g-14183

Bergoč Andrej, Klenik 28, Pivka, spriče-
valo o zaključnem izpitu Lesarske šole v
Novi Gorici, izdano leta 1977. g-14313

Berlec Gregor, Ulica matije Tomca 2,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1995. s-14176

Beznik Alenka, Zasip, Pod hribom 8,
Bled, duplikat maturitetnega spričevala, iz-
dano na ime Pogačar Alenka. g-14245

Bešter Samo, Spodnja Besnica 103 A,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
189077, št. reg. 40275, izdala UE Kranj.
p-14053

Birsa Jaka, Rusjanov trg 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9656. s-14196
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Bizjak Jožefa, Hrašče 55, Postojna, voz-
niško dovoljenje, št. 3266. p-14031

Bizjak Karin, Stjenkova 1, Šempeter pri
G., spričevalo srednje šole. p-14118

Blaži Katarina, Kranjska cesta 9, Tržič,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1991.
s-14040

Blaznik Nevenka, Velebitska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731463, št. reg. 175348. s-14125

Božič Danijel, Vanganelska 11, Koper,
zavarovalno polico. g-14238

Bobič Aleksander, Vrtna ulica 6, Mur-
ska Sobota, zaključno spričevalo Trgovske
šole, letnik 1975/76 v Murski Soboti.
p-14131

Bobič Sašo, Zgornje Rute 45, Gozd Mar-
tuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Jesenice. g-14296

Boc Bernot Simona, Čargova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584569, št. reg. 159124. s-14356

Boc Bernot Simona, Čargova ulica 4,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-886/94. s-14360

Bokal Gregor, Graška cesta 9, Litija, po-
trdilo o opravljenem tečaju za kovinarja,
izdan leta 1990. s-14124

Borinc Branka, Dolenja vas 8, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 47690.
p-14140

Borojevič Danijel, Kovorska cesta 21,
Tržič, zavarovalno polico, št. 04 0382229.
g-14096

Boškovič Boško, Ulica talcev 8, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32735.
g-14348

Brdnik Janko, Stopnik 42, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 357641.
p-14134

Brenčič Barbara, Reboljeva ulica 6, Tr-
zin, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1992. s-14263

Breznik Alojz, Radehova 39, Lenart, di-
plomo Višje šole za notranje zadeve, izdana
leta 1986. g-14304

Bricelj Tanja, Litijska 243 a, Dobrunje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2169.
s-14331

Brkič Merisa, Šišenska 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4684. s-14332

Brumec Stanislav, Sp. Grušovje 15, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, št.
10546. p-14106

Brunčič Vesna, Petrovičeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole , izdano leta 1994. s-14202

Bručan Marko, Bratov Učakar 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999932, št. reg. 171468. s-14047

Bugarski Dragana, Vojkova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-14009

Burič Aleksandra, Na lipico 3, Šentjur,
spričevalo, šolsko leto 1990/91 in 1991/92.
g-14234

Butalič Marjana, Pot na Črno 20, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
208437. s-14268

Car Damir, CBE 13, Metlika, zaključno
spričevalo elektro šole. g-14386

Cencič Aleš, OF 9, Izola, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje pomorske šole,
šolsko leto 1995/96. g-14161

Centa David, Mali Osojnik 11, Turjak,
dijaško mesečno vozovnico, št. 010041.
s-14399

Cesar Blaž, Zikova 5, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14407. s-14112

Cizel Danijela, Podvinje 16, Kapele,
knjižico za ugodnost vožnje slepih oseb, št.
1380. g-14053

Conradi Rihar, Šercerjeva 18, Celje, spri-
čevalo, šolsko leto 1960/61. p-14103

Corner Monika, Ključarovci 21 D, Kri-
ževci pri Ljutomeru, spričevalo 3. letnika-
Franca Miklošiča Ljutomer. g-14157

Crnovič Ferid, Tavčarjeva 3 B, Jesenice,
listino, CK 001269 na 13. 4239 točk.
g-14246

Curk Denis, Voljčeva cesta 20, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1991. s-14204

Čampa Marjeta, Zapotok 20, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6473.
g-14180

Čampa Janez, Spodnje Gameljne 103,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 484300, št. reg. 49099. s-14073

Čeklić Milton, Skalce 79, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9760. p-14139

Čeklič M., Škalce 79, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, št. 9760. p-14012

Črček Bernarda Ilič, Zg. Laze 2, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17903. g-14184

Dani Nada, Lendavska 20, Černelavci,
spričevalo 4. letnika. p-14059

Demšar Peter, Vrtna pot 7, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8025.
s-14233

Dergan Marjeta, Sp. Rečica 126, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-14011

Dergan Marjeta, Sp. Rečica 126, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9623,
izdala UE Laško. p-14136

Dečko Rudolf, C. padlih aktivistov NOV
11, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
AO 436566. g-14195

Diaci Petra, Vrbno 25 D, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10168. p-14066

Dornik Igor, Prelovškova ulica 22, Men-
geš, dijaško mesečno vozovnico, št. AO
101035507. s-14204

Dovjak Matej, Cesta na Brdo 4, Kranj,
vozovnico, št. 479979, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-14352

Dražumerič Erika, Desinec 13, Črnomelj,
diplomo Vrtnarsko, kmetijske šole v Celju,
št. 90/91. p-14054

Dražumerič Stanislav, Bučarja 4, Črno-
melj, diplomo Pedagoške akademije, izdana
leta 1981. g-14038

Dragičevič Mira, Šeškova 9, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-14034

Dravec Viktor, Gerlinci 132, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 17114. p-14073

Drevenešek F., Stojnci 72, Markovci, za-
ključno spričevalo. p-14026

Drolc Karol, Jelševica 122, Zagorje, voz-
niško dovoljenje. p-14107

Dubarić Damir, Kumrovška ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1993. s-14254

Duračak Abaz, Šolska ul. 6, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Poklicne lesarske-
šole v Ljubljani, letnik 1972. g-14292

Đogić Ismet, Založnikova 50, Brezovi-
ca, zaključno spričevalo Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1983. s-14229

Emeršič Anica, Jarška cesta 34, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1973, na ime
Leppin Anica. s-14095

Eržen Mateja, Obirska 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 663. s-14221

Erjavec Danilo, Sp. Idrija 1, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje. p-14100

Ferjančič Tatjana, Zadobrovška cesta 63
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 63519, št. reg. 118720. s-14135

Ferlič Matej, Nad mlini 50, Novo mesto,
indeks Visoke šole za zdravstvo. s-14333

Ferme Leopold, Brezje 5, Čemšenik, hra-
nilno knjižico, št. 01-207, izdana pri Hranil-
no kreditni službi Zagorje. p-14142

Forjan Anton, Lipovci 88 A, Beltinci,
zaključno spričevalo Poklicne gradbene šo-
le v Ljubljani. s-14016

Forma d. o. o. Brežice, Črnc 68, Brežice,
zavarovalno polico, št. 344316. p-14141

Frantar Terezija, Zg. Trtnik 73, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S272167,
št. reg. 6043, izdala UE Kranj. g-14237

Gajič Suzana, Rjava cesta 2 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35045.
s-14206

Gashi Uke, Jakčeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565682, št. reg. 192936. s-14015

Gavranović Sead Tugo, Matije Blejca 16,
Kamnik, spričevalo 4. letnika Stugš Dom-
žale, izdano leta 1983. s-14191

Genc Tatjana, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-14398

Germ Gregor, Čopova 7 a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
18938. s-14182

Glišič Dušan, Gradnikova ulica 11,
Kranj, HIP karto, izdal ŽTP Ljubljana di-
rekcija. s-14370

Gombač Justina, Na otoku 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 34557.
p-14045

Gomilšek Nataša, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25887. s-14400

Gomišček Danijel, Bukovica 11, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40332, izdala UE Nova Gorica. p-14046

Gorenšek Marko, Bedinje 46, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14908. g-14286



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1016 Št. 14 – 14. III. 1997

Gorišek Martin, Šentjernej, delovno knji-
žico. g-14257

Gorišek Primož, Vidrgarjeva 25, Dobru-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 7673.
s-14128

Grabenr Darja, Zavodnje 2 A, Šoštanj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14065.
s-14223

Gradišar Janja, Srednjevaška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103722, št. reg. 212927. s-14211

Gračnec Barbara, Kasaze 70 H, Petrov-
če, zaključno spričevalo. p-14114

Gregorič Lea, Partizanska 45, Sežana,
zavarovalno polico, št. AO 437094. g-14134

Gregorič Lea, Partizanska 45, Sežana,
zavarovalno polico, št. 391849. g-14148

Grilc Janez, Podkoren 36, Kranjska go-
ra, zaključno spričevalo Metalurško tehnič-
ne šole na Jesenicah, šolsko leto 1983/84.
g-14086

Grilc Nataša, Lapajnetova ulica 15, Kr-
ško, indeks Pravne fakultete v Mariboru.
s-14004

Grmek Simona, Beraničeva ulica 11, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu III gim-
nazije Maribor, izdano leta 1991. s-14340

Grobelnik Damjan, Frankolovskih žrtev,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 42495.
p-14092

Groznik Andreja, Lesno brdo 47, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13559. s-14261

Gruden Neža, Reboljeva ulica 14, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št 1558, izdalo-
Ministrstvo za obrambo. s-14405

Grudnik Peter, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Šiška, izdano leta 1993. s-14224

Grča Teodora, Trimlini 68, Lendava,
spričevalo 3. letnika Srednje šole dvojezič-
ne srednje šole Lendava. g-14155

Habjanič Vladko, Moškanjci 95 b, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
19453. g-14280

Herak Mitja, Begunjska c. 5, Tržič, spri-
čevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne
šole v Kranju. g-14029

Hladky Edo, Selanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37194, iz-
dal LPP. s-14366

Horvat Agata, Župančičeva 6, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8967.
p-14138

Horvat Branko, Lendavska 53, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 9406. p-14058

Horvat Tibor, Župnačičeva 6, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9202.
p-14062

Hozjan Natalija, Partizanska 94, Lenda-
va, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠKPEU-dvojezična srednja šola Lendava,
letnik 1992. g-14058

Hrga Ivan, Drbotinci 7/a, Vitomarci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37522.
g-14346

Hrib Valentina, Podraga 79, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 705164.
g-14054

Hribernik Franja, Trg 4. julija 26, Dravo-
grad, spričevalo o zaključnem izpitu. p-14002

Hudej Ida, Bovše 3, Vojnik, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 35714. p-14086

Ipavec Marija, Ukmarjeva 14, Portorož,
spričevalo o končani gostinski šoli Milana
Majcna, izdano leta 1972 in potrdilo o hi-
gienskem minimumu. g-14316

Ivaniševič Stjepan, Erjavčeva 18 a, Ce-
lje, zavarovalno polico, št. 0409362.
g-14355

Ivančič Jože, Ptujska 15, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6730.
g-14281

Ivkovič Goran, Preloška 11, Domžale,
indeks Pravne fakultete. g-14345

Jahič Husein, Železničarska 5, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-14016

Jakomin Katja, Kubed 51/a, Gračišče,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran. g-14235

Jama Vinko, Ulica 28 maja 59, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480700, št. reg. 91116. s-14024

Janžekovič Irena, Zamušani 90, Gorišni-
ca, spričevalo 1. 2. 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ptuju.
g-14251

Janežič Jadranka, Rakovlje 53, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S79713. p-14033

Jankovič Hanca, Udarniška 5, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 1322. p-14014

Jančar Andreja, Lipovci 129, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 32053. p-14111

Jarc Ivan, Podpeč 67, Preserje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 389939, št.
reg. 95615. s-14037

Jelen Majda, Višnja vas 10/E, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Pedagoške gimnazije, izdano leta 1979.
g-14236

Jelen Majda, Višnja vas 10/E, Vojnik,
spričevalo 4. letnika Pedagoške gimnazije v
Celju, izdano leta 1979. g-14382

Jelenc Maja, Selca, vozno karto. g-14284
Jenko Tomaž, Poljanska cesta 71, Ljub-

ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/03-1110/93-8. s-14401

Jenček Mitja, Studeno 47 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11793, izda-
la UE Postojna. p-14082

Jereb Iztok, Triglavska 40, Idrija, diplo-
mo, izdala Srednja šola za elektrotehniko v
Ljubljani leta 1990. s-14066

Jerebic Drago, Lipovci 67, Beltinci, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Želimlje, iz-
dano leta 1996. s-14169

Jeseničnik Nina, Pohorska 3, Mislinja,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, šol-
sko leto 1994/95. g-14305

Josenc Robert, Murova 30/a, Jesenice,
spričevalo. g-14389

Jošt Marjan, Gledališka stolba 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041610, št. reg. 202837. s-14002

Judnič Bojan, Štihova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812544, št. reg. 31208. s-14322

Jurca Darko, Vandotova ulica 39, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1973. s-14132

Jurečič Matjaž, Podbočje 47, Podbočje,
diplomo, št. I-K/478. p-14116

Jurgec Nastja, Ulica V. Alič 16 A, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, šolsko
leto 1994/95. g-14255

Jurgec Tomaž, Stanovno 72, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9177.
g-14194

Jurjevčič Benjamin, Raskovec 31, Vrh-
nika, delovno knjižico. s-14325

Jurovič Bojan, Celovška cesta 106, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za šport. s-14177

Juršič Anton, Lešnica 10 a, Otočec, spri-
čevalo OŠ Stopiče. g-14158

Justinek  Igor,  Bevkova  1,  Kamnik,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Rudolfa
Maistra v Kamniku, izdano leta 1983.
g-14163

Kadirič Arif, Vrhpolje, Sanski most, spri-
čevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. s-14277

Kadunc Damjan, Malo Mlačevo 25, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14440. s-14335

Kajba Marija, Trg 3 talcev 9, Kamnik,
spričevalo Frizerske šole. g-14240

Kajba Stojan, Trg rudarjev 4, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11252.
p-14001

Kalšek Anton, Liboje 43, Petrovče, de-
lovno knjižico. p-14137

Kapel Danijel, Čokova 1, Lucija, Porto-
rož, spričevalo o zaključnem izpitu. g-14160

Kariž Cirila, Letoviška 33, Portorož, za-
varovalno polico, št. 0384344. g-14142

Kastelic Andrej, Žabja vas 9, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala
UE Novo mesto. g-14347

Kebler Zinka, Bavdkova ulica 11, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Šole za
zdravstvene tehnike in zobozdravstvene asi-
stentke, izdano leta 1981, na ime Novak
Zinka. s-14048

Kerčmar Simona, Prekomorske čete 75,
Črenšovci, diplomo. p-14091

Kitak Drago, Cesta na Lavo 8/A, Žalec,
zavarovalno polico, št. 0416820. g-14300

Klar Nuša, Verje 48 a, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 147663, S
292644, izdala UE Ljubljana. s-14065

Kljun Mihaela, Nova vas 60, Nova vas,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Želimlje, iz-
dano leta 1995. s-14063

Knafelc Borut, Spodnje Škofije 137 B,
Škofije, zavarovalno polico, št. 0393585.
g-14311

Knez Brane, Ojstro 12/A, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9802.
g-14186

Knez Vlasta, Kunaverjeva ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole , izdano leta1980. s-14113

Knific Gašper, Posavec 74, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 22933.
g-14303
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Kobe Marko, Stari trg 33, Stari trg/Kol-
pi, delovno knjižico. g-14080

Kocbek Vid, Podrožniška pot 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Šubičeve gim-
nazije v Ljubljani. s-14199

Kociper Janez, Melinci 107, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 32618. p-14112

Kocjančič Tomažin Ana, Čukovac 2, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 0402405.
g-14061

Kodba Tanja, Stara ulica 8, Murska So-
bota, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljeno v UL RS, št. 11/97. p-14017

Kodele Vera, Dolga Poljana 5, Vipava,
spričevalo 3. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani. g-14140

Kolarek Jerneja, Cerovec 32, Dolenjske
Toplice, zaključno spričevalo Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-14084

Kolenc Sabina, Gornji Grad, spričevalo.
p-14101

Kompare Luka, Zasavska cesta 14,
Kranj, zaključno spričevalo Srednje elektro
in strojne šole v Kranju, izdano leta 1995.
s-14318

Kompare Stanislava, Zasavska 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475653, št. reg. 16105. s-14273

Korada Natalija, Mestni vrh 189/a, Ptuj,
spričevalo 4. letnika, šolsko leto 1995/96.
g-14136

Koren  Blaž,  Groznikova  17,  Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 925.
s-14380

Kores Špela, Sp. Rudnik c. IV/3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38330.
s-14168

Kos Vinko, Adamičeva c 3/D, Grosup-
lje, zavarovalno polico, št. 0419963.
s-14127

Kostandinovič Živojin, Clevelandska uli-
ca 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 63577, št. reg. 71542. s-14395

Kovacs Laszlo, Dolina 31/b, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6258.
p-14095

Kovaljev Tadeja, Škofjeloška 32, Med-
vode, spričevalo 3. letnika Srednje kemij-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1993.
s-14231

Kovač Janja, Triglavska ulica 63, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, šolsko leto 1993/94.
s-14111

Kovač Veronika, Zofke Kvedrove 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24782. s-14394

Kovše Jerica, Stranice 21, Stranice, de-
lovno knjižico. p-14024

Kozlevčar Jožko, Gorenja vas pri polici
5, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 1763 - kombinirana. s-14094

Košir Bogdan, Trata 9, Železniki, za-
ključno spričevalo - program orodjar -
preoblikovalec kovin. g-14249

Košir Natalija, Zapuže 13/c, Begunje na
Gorenjskem, vozovnico, na relaciji Zapuže
- Radovljica - Zapuže. g-14289

Kočevar Katja, Medenska cesta 83 D,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. s-14329

Kragelj Branko, Spodnje Škofije 69,
Škofije, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
le za miličnike. g-14147

Krajnc Andreja, Pucova 1, Celje, spriče-
valo 3. letnika Srednje medicinske šole, šol-
sko leto 1981/82. g-14041

Krajnc Andreja, Pucova 1, Celje, spriče-
valo 4. letnika Srednje medicinske šole v
Celju. g-14052

Krajnc Bojan, Slatina v Rož. dolini 4,
Celje, zavarovalno polico, št. 0397608, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-14271

Krajnc Franc, Škorinjak 3, Zgornji Le-
skovec, potrdilo o znanju CPP, št. 1181.
g-14117

Krajnik Zdravko, Godešič 11 a, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1980. s-14106

Kralj Odar Alenka, Pod gozdom 4, Jese-
nice, spričevalo3. letnika Gimnazije Jeseni-
ce, šolsko leto 1994/95, izdano na ime Odar
Katarina. g-14056

Kraljič Tamara, Lokev 143 G, Divača,
zavarovalno polico, št. 0452319. g-14278

Kranjc Andreja, Pucova 1, Celje, diplo-
mo Srednje medicinske šole v Celju.
g-14051

Krapež Jožef, Pot za stan 4, Dragomer,
delovno knjižico. s-14214

Kren Ingrid, Erjavčeva 21, Koper, pri-
glasitveni list, opravilna št. 17/II/3-491/94.
g-14151

Krese Emil, Prečna 7, Kočevje, hranilno
knjižico, št. 1102842. g-14299

Kristan Tomaž, Fabijanijeva 33, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja tehniška šola. s-14075

Krizmanić Vesna, Kvedrova cesta 5,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Jože Moškrič, izdano leta 1995. s-14227

Krstič Dobrivoje, Dečkova 25 A, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 14844. p-14008

Krulc Ervin, Podvozna 20, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16431, izdala
UE Koper. g-14362

Krušec Simon, Ljubljanska 54, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole v
Celju, izdano leta 1995. s-14046

Kužnik Aleška, Knafljev trg 13, Ribni-
ca, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1996.
s-14010

Kužnik Nina, Kidričeva ulica 43, Trzin,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-14330

Kuhar Sonja, Levstikova 1, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 31349.
p-14032

Kuplen Janez, spričevalo o končani OŠ,
št. 542. p-14057

Kuster Marjetka, Pustnice 24, Vodice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2033.
s-14019

Kvas Milena, Dečkova 27, Celje, spriče-
valo 3. letnika. p-14115

Lah Primož, Tesovnikova ulica 66, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932567, št. reg. 170120. s-14203

Lajnar Tomaž, Skaletova 2, Celje, zdrav-
niško spričevalo. p-14013

Lampret Leopold, Levec 2a, Žalec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole v
Celju, izdano leta 1982. s-14077

Lamut Miša, Krivec 1, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24540. s-14381

Lavrenčič Primož, Podraga 31, Podna-
nos, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Postojna, izdano leta 1991. s-14123

Lazar Iztok, Kerševanova 20, Ljubljana,
spričevalo OŠ Domžale. g-14087

Leban Branko, Pot v Lešje 5, Vojnik,
listino. g-14116

Leben Jože, Slomi 9, Polenšak, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 26736, izdala UE
Ptuj. g-14351

Lederer Miha, Puhova ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazi-
je, izdano leta 1995. s-14101

Lenaršič Mojca, Vrhovci c XXX 9, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-14258

Lenarčič Tatjana, Kupšinci, spričevalo.
p-14028

Levstik Anton, Vihre 30, Mirna peč, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gozdarskega
šolskega centra, izdano leta 1978. g-14178

Likar Borut, Pokopališka ulica 27, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24519.
s-14071

Likar Vesna, Ljubljanska 56, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 39282. p-14015

Lipec Alenka, Veličkova cesta 15, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6689. g-14344

Ljubec Anton, Gibina 2, Vitomarci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 23028,
izdala UE Ptuj. g-14057

Logar Jože, Pod Plevno 14, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje elektrotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-14166

Lončarevič Dušan, G. Levičnika 80 a,
Koper, zavarovalno polico, št. 406311.
g-14200

Lorger Ivan, Bratov Učakar 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 29327.
s-14020

Lozar Franc, Vrtovin 28, Črniče, voz-
niško dovoljenje, št. S 329884, izdala UE
Ajdovščina. g-14383

Lukančič Tanja, Pod gozdom 2, Trbov-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 018892.
p-14147

Lupše Ivan, Ponoviška cesta 5, Litija,
zavarovalno polico, št. 00101008622.
s-14291

Lusa Vittorio, Vojkova 4, Lucija, Porto-
rož, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-1073/26-81. g-14172

Lutovac Jeremija, Igriška ulica 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-14283

Lučič Marvo, Gubčeva 4, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo Srednje elektrotehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1989. g-14298
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Macuh Manca, Mali vrh pri Šmarju 89,
Šmarje Sap, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1992. s-14045

Majcen Borut, Košnica 5 a, Celje, diplo-
mo SŠEU Tone Grčar Celje. g-14242

Majić Marjanca, Radenci, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 6227. p-14056

Maletič Biljana, Kandujska 41, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ, na ime Grm
Biljana. g-14156

Marinič Uroš, Vedrijan 7/f, Kojsko, po-
trdilo o znanju CPP, izdala UE Nova Gori-
ca. p-14079

Markežič Mirjam, Strunjan 132, Porto-
rož, spričevalo 2/17. g-14162

Maslakovič Marko, Ob žici 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-14226

Matk Domen, Logarska dolina 2, Solča-
va, spričevalo 3. 4. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje lesarske šole Škofja Loka.
g-14185

Matliev Darinka, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ad-
ministrativne šole, izdano leta 1979, na ime
Prošič Darinka. s-14188

Mavrič Boštjan, Vrhpolje 3 A, Kojsko,
vozniško dovoljenje. p-14070

Mediževec Urška, Log 79, Železniki,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani. s-14083

Medved Monika, Titova 87, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22601.
g-14149

Medvešek Maša, Rudarska cesta 1c, Tr-
bovlje, dijaško mesečno vozovnico, št.
22446, izdal LPP. s-14008

Merzdovnik Milan, Dobrava 114/a,
Šmartno/Slovenj Gradcu, zaključno spriče-
valo Poklicne kovinarske šole, št. 166.
g-14139

Mešinović Emir, Jakčeva 8, Ljubljana,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
OŠ Karel Destovnik Kajuh v Ljubljani leta
1992. g-14306

Miklavčič Ivan, Velike bloke 14, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8873. s-14110

Mikolič Simona, Cegelnica 37, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
32721, izdala UE Kranj. g-14036

Milič Dragomir, Primičeva ulica 47,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 850939, št. reg. 70940. s-14323

Milič Uroš, Kovorska 19, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 7171. p-14040

Mitrovič Mirko, Gotska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323708, št. reg. 93284. s-14093

Mišigoj Sabina, Malenškova 5 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40817.
s-14091

Može Mitja, Triglavska 5, Bled, zaključ-
no spričevalo, šolsko leto 1993/94. g-14085

Modic Kristina Špela, Tomišelj 11/c,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljub-
ljana, izdano leta 1995. s-14012

Mohor Drago, Cesta v Bevče 27, Vele-
nje, spričevalo o končani šoli za voznika
motornih vozil, izdala Avtošola Ježica v
Ljubljani leta 1980. s-14308

Mohorič Gašper, Prešernova 27, Men-
geš, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kam-
nik. g-14081

Močnik Jaka, Glavarjeva 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15489.
s-14044

Mrak Peter Julijan, Kupljenik 2, Boh.
Bela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17458. g-14290

Muhič Blaž, Plešičeva ulica 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-14396

Muhič Blaž, Plešičeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Miško Kranjec.
s-14397

Mulej Tadej, Štebijeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35835.
s-14032

Mušič Nives, Savska 11, Bled, diplomo
in indeks SŠFZ Ljubljana. g-14295

Nograšek Katja, Podutiška 40, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5721.
s-14105

Novak Ciuha Radmila, Prešernova cesta
12, Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitek-
turo v Ljubljani, izdana leta 1964. s-14374

Novak Katja, Brilejeva 19, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16932.
s-14391

Novak Miha, Strniševa 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11498.
s-14018

Novak Tadej, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7539.
s-14279

Novak-Ciuha Radmila, Prešernova cesta
12, Ljubljana, delovno knjižico. s-14369

Ovniček Jože, Linhartova cesta 78, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42083, št. reg. 181214. s-14402

Pavlinjek Karel, Skakovci 55, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 10018. p-14069

Petecin Mirko, Brodarjeva 28, Celje, za-
varovalno polico, št. 388518. g-14159

Peternel Daniel, Ul. Janeza Polde 5, Moj-
strana, delovno knjižico. g-14293

Petkovič Danijel, Savlje 74, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23996, izdal
LPP. s-14307

Petrič Jožica, Stritarjeva 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474136,
št. reg. 22038, izdala UE Kranj. g-14243

Pešić Rade, Zaloška 54, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje lesne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1973. s-14027

Pfajfar Primož, Janeza Puharja 4, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko upravno
administrativne šole v Kranju, šolsko leto
1993/94. s-14062

Piber Miha, Udarna 10, Jesenice, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje policijske
šole. g-14302

Pintarič Grega, Tržaška 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5400. s-14039

Pirc Milenca, Markovo 2 a, Kamnik,
spričevalo, šolsko leto 1979/80. g-14099

Piskar Jaka, Rozmanova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11648.
s-14120

Pišlar Alojz, Tabor 4, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 12808. s-14011

Plajnšek Matjaž, Rogozniška c. 28, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko ko-
mercialne šole, šolsko leto 1993/94.
g-14109

Plemelj Nataša, Grič 3, Bled, listino.
g-14108

Plešivčnik Zdravko, Na šancah 30, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 8412. g-14376

Podgoršek Igor, Mostje 38, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12705.
p-14135

Podlogar Jože, Peruzzijeva ulica 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31869. s-14216

Podobnik Anže, Goce Delčeva 24, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29901.
s-14013

Pogačar Karmen, Cankarjeva 26, Radov-
ljica, zavarovalno polico, št. 400059.
g-14301

Poplatnik Sašo, Jamnikarjeva ulica 45,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-6730/94. s-14328

Popović Maja, Krivec 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10821, izdal-
LPP. s-14170

Popovič Ana, Krivec 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15860.
s-14327

Posega Ljubica, Zadružna ul. 1, Koper,
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Izoli, izdano leta 1972.
s-14197

Potočnik Igor, Tržaška cesta 51, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39606. s-14129

Pozderec Franc, Zelena ulica 12, Mur-
ska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. g-14089

Prašnikar Albin, Zabava 2, Izlake, za-
ključno spričevalo šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1978. s-14212

Predovnik Albert, Selo pri Vranskem 9,
Vransko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 5821. s-14239

Prelogar Karmen, Preglov trg 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848309, št. reg. 133722. g-14363

Prelovšek Andrej Mitja, Zarnikova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1077627, št. reg. 18301. s-14222

Premelč Janko, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244658, št. reg. 34350. s-14207

Pribakovič Borštnik Ana, Gosposka 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322762, št. reg. 124384. s-14130

Primožič T., Zg. Ključarovci 31, Ormož,
delovno knjižico. p-14068

Puklavec Lidija, Hardek 29, Ormož, di-
plomo Srednje ekonomske šole, šolsko leto
1974/75. g-14138
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Pust Katja, Medvedova cesta 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105659, št. reg. 194641. s-14072

Pušenjak Aleksandra, Zasadi 2, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti.
s-14219

Pušnik Aleksandra, Igriška 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-14145

Pšeničnik Vlasta, Slogonsko 31, Kapele,
spričevalo 3. 4. letnika in zaključno spriče-
valo Gimnazije Brežice. s-14393

Rženičnik Bogdana, Steletova 5, Men-
geš, delovno knjižico. g-14388

Radovan Norina, Poljanski nasip 26,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družbo-
slovje in kulturo, izdana leta 1984. s-14403

Radovač Albin, Vanganelska 51 a, Ko-
per, delovno knjižico. g-14146

Rahotina Darja, Cesta na Markovec 53,
Koper, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. g-14314

Rahotina Darja, Cesta na markovec 53,
Koper, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. g-14248

Raičevič Jure, Omersova ulica 71, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje, izdano leta 1996. s-14225

Rajšp Andrej, Povšetova ulica 104 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 145255, S 244675, izdala UE Ljubljana.
s-14367

Ranko Janez, Petanjci, Maribor, delovno
knjižico, št. 45586. p-14063

Ratoša Laura, Ul. 2. oktober 4, Bertoki,
Koper, diplomo, izdano leta 1985. g-14354

Rebernik Tanja, Arnače 10, Velenje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32176.
s-14372

Redenšek Nataša, Levstikova 3, Koper,
vozniško dovoljenje. g-14164

Rekič Edina, Verovškova 22, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ Spodnja
Šiška. s-14153

Rep Drago, Apače, spričevalo. p-14105
Resnik Marija, Šmartno v Tuhinju 7 a,

Laze v Tuhinju, spričevalo 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje medi-
cinske šole Ljubljana, izdano leta 1978-79
na ime Jerič Marija. s-14262

Retelj Franc, Markljeva ulica 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23366, izdala UE Novo mesto. s-14078

Ritlop Anica, Štefana Kovača 97, Tur-
nišče, delovno knjižico, ser. št. 991521.
p-14076

Rizvanovič Ermin, Selca 114, Selca,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika SKCPŠ Škofja
Loka. s-14174

Rožič Janko, Stara Fužina 56, Bohinjsko
jezero, zaključno spričevalo Srednje šole Je-
senice, izdano leta 1981. g-14247

Rogelj Aleš, Preserje 20, Preserje, de-
lovno knjižico. s-14228

Rogelj Aleš, Preserje 20, Preserje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠGT v Ljublja-
ni, izdano leta 1994. s-14324

Romih Andrej, Trojno 6/a, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH. p-14133

Ros Silva, Breg 8, Ljubljana, indeks Pe-
dagoške akademije v Ljubljani. s-14028

Rosič Črtomir, Wilhelmova, Ptuj, indeks,
šolsko leto 1986/87. p-14102

Rozina Karlo, Keršičeva 21/a, Trbovlje,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole - triletni program. g-14187

Rozman Bisera, Ravbarjeva 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8278.
s-14198

Rozman Robert, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 63311, št. reg. 3199. s-14049

Rozman Peter, Sr. Bitnje 37, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
44366, izdala UE Kranj. g-14244

Rumenovič Ivan, Poklek 31, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5821, izdala UE Sevnica. s-14337

Sabo Marjan, Agrokombinatska cesta 13
D, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
s-14379

Sabol Robert, Gabrščkova 89, Ljubljana,
indeks Srednje zdravstvene šole v Ljublja-
ni. s-14181

Salkaj Franja, Tartinijeva 23, Izola, za-
varovalno polico. g-14384

Selan Stanislava, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480212, št. reg. 41036. s-14121

Sever Tatjana, Cesta 2. grupe odredov 8
A, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Jo-
sip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1993.
s-14141

Sječič Samir, Kardeljeva ploščad, Ljub-
ljana, spričevalo 1. 2. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani. s-14047

Skamen Anton, Milčinskega 11, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 35131. p-14043

Slak Srečko, Žeje 10, Duplje, spričevalo
3. in 4. letnika SŠGT Ljubljana. g-14060

Slemenšek Valerija, Virštanj 38, Podče-
trtek, zavarovalno polico, št. 416118.
g-14350

Smonkar Jožica, Kremen 29, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2931.
p-14065

Smrajc Dušan, Cesta v Zgornji Log 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 484146, št. reg. 18075. s-14364

Smrekar David, Pestotnikova 26, Kranj,
vozovnico, št. 477141, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-14353

Somi Vesna, Dolga vas 133/b, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13581.
p-14006

Staniš Dalibor, Polanškova 42, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 22699.
s-14339

Stankovič Radivoj, Tržaška 36, Postoj-
na, delovno knjižico. p-14061

Stojnič Milan, Gorenjskega odreda 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130173, izdala UE Kranj. g-14102

Stojnšek Mitja, Škalce, Slovenske Ko-
njice, spričevalo. p-14027

Stopar Marija, Kidrčeva 4 a, Kranj, za-
varovalno polico, št. 0427946. g-14193

Strnad Alen, Zgoša 45, Begunje na Go-
renjskem, listino. g-14192

Strniša Suzana, Neubergerjeva 6, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za farmacijo,
izdana leta 1989. s-14074

Strnišnik Tomaž, Trojane 28, Trojane,
spričevalo o zaključnem Izpitu Srednje elek-
trotehniške šole Ljubljana, izdano leta 1991.
s-14232

Strosar Iztok, Trnovo 96, Trnovo pri Go-
rici, zaključno spričevaloTŠC Nova Gorica.
g-14175

Suhadolnik Štefka, Opekarska cesta 8,
Vrhnika, zavarovalno polico št. 0419572,
izdala Zavarovalna družba Adriatic d. d. v
Ljubljani. s-14371

Svast Valerija, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, indeks Biotehniške fakultete v Ljub-
ljani. s-14385

Šalej Darja, Klavčičeva ulica 7, Kamnik,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1993. s-14005

Šehović Biba, Štihova ulica 26, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1996. s-14025

Šepec Aljaž, Čebelarska 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14826. s-14276

Šiftar Terezija, Kriška 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 806254, št. reg.
20364, izdala UE Kranj. g-14055

Šipak Viktor, Bratov Vošnjakov 6, Ce-
lje, spričevalo o končanem 6. razredu OŠ
Primoža Trubarja. g-14082

Škerl Goran, Trg svobode 37, Sevnica,
letno spričevalo 4. letnika PTT šolskega cen-
tra v Ljubljani, šolsko leto 1994/95. g-14252

Škoda Dušan, Krulejeva 20, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2825.
p-14044

Škorjanec Marjan, Hrvatini 55, Anka-
ran, diplomo Poklicne živilske šole v Mari-
boru. p-14144

Škraba Simona, Malnarjeva ulica 32,
Ljubljana, delovno knjižico. s-14375

Šoba Borut, Klopčičeva 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, izdala Fakulteta za arhi-
tekturo. s-14264

Špindler Branko, Finžgarjeva ulica 4 A,
Lesce, diplomo Srednje gradbene šole v-
Ljubljani, izdana leta 1984. s-14167

Štante Jože, Rove 23, Frankolovo, spri-
čevalo. p-14030

Štefančič Lana Jelena, Teharje 18, Te-
harje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Celje,
šolsko leto 1989/90. g-14035

Štrancar Katja, Grivška pot 18, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784404, izdala UE Ajdovščina. s-14119

Štrukelj Boris, Most na Soči, delovno
knjižico. p-14029

Šučuk Teodor, Tržaška 4, Postojna, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimanzije Postojna.
g-14104

Šučur Teodor, Tržaška cesta 4, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednja naravo-
slovne šole v Postojni, izdana leta 1991 in
1992. s-14003

TSP Štubler d. o. o., Roška c. 10, Do-
lenjske Toplice, zavarovalno polico, št.
124576. g-14033
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Tahirovič Rifet, LJubljana, zaključno
spričevalo Šole za poklicne voznike, izdal
ŠC za kovinarsko stroko Novo mesto, leta
1976. s-14282

Tajnšek Sašo, Ob Ljubljanici 36, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1992.
s-14267

Tavčar Mateja, Trzinska cesta 9, Loka
pri Mengšu, zaključno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1988, na ime Kropivnik Mateja. s-14023

Tišljarić Andrija, Blaža Vidatiča 9, Ko-
pr/Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
GŠC v Ljubljani, izdano leta 1973. s-14343

Tomić Nenad, Prušnikova 29, Ljubljana,
delovno knjižico. s-14368

Tomše Ana, Raka 108 A, Raka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9363.
p-14067

Tomše Vrečko Ida, Pratnikova 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-14253

Topolnik Bernarda, Grič, Cesta VIII 22,
Ribnica, zaključno spričevalo Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1984,
na ime Klun Bernarda. s-14218

Trunk Andrej, Moškanjci 46/c, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37447, izdala UE Ptuj. g-14137

Tušek Cirila, Na plavžu 43, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9820,
izdala UE Škofja Loka. g-14250

Ulaga Maja, Groharjeva 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9307.
s-14126

Ulčar Helena, Pavlovičeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro šole - Vegova, izdano leta 1994.
s-14084

Uršič Marko, Jezero 9, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001553,
št. reg. 82442. s-14259

Uštar Darja, Tržaška cesta 45, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-14017

Valher Zmago, Einspielerjeva 5/a, Ljub-
ljana, vateransko izkaznici, izdalo Mini-
strstvo za delo-izpostava Bežigrad. s-14310

Varezič Niko, Lucija, Obala 118, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala
UE Piran. g-14315

Vasilić Ranko, Planina 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 474729,
št. reg. 14361, izdala UE Kranj. s-14309

Vatovec Borut, Pahorjeva 32, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-14349

Vatovec Stanislav, Pahorjeva 22, Koper,
zavarovalno polico, št. 0485577. g-14098

Veber Rok, Pod brezami 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1051035, št. reg. 171019. s-14342

Vehovec Luka, Perovo 17 c, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3965-kom-
binirana. s-14009

Vejnovič Milan, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91975, št. reg. 140458. s-14210

Veleski Zoran, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 181859,
S 62264, izdala UE Ljubljana. s-14067

Velikanje Marija, Regenčeva 9, Kranj,
dovolenje za vožnjo po centru mesta Kranj.
g-14118

Veličković Vladimir, Osenjakova ulica
12, Ljubljana, spričevalo I., II. letnika Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 1990, 1991. s-14076

Vidic Gorazd, Podnart 65, Podnart, za-
ključno spričevalo, šolsko leto 1980/81.
g-14133

Viharnik Matija, Zadružna ulica 1/A,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
reg. 41321, izdala UE Kranj. g-14103

Virc Mojca, Kardeljeva pl. 28, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5439.
s-14090

Vladović Saša, Mali trg 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996. s-14341

Vodopivec Alenka, Vilharjeva cesta 39,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje v Ljubljani, izdano leta 1974,
na ime Berlot Alenka. s-14007

Vokal Jure, Brajnikova 1, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Koseze.
s-14092

Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška,
izdano leta 1995. s-14274

Vukovič Mijo, Gradnikova 3, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH. p-14074

Vukovič Mijo, Gradnokoca 3, Kanal, de-
lovno knjižico. p-14075

Zadel Mojca, Bač 50 b, Knežak, dijaško
mesečno vozovnico, št. 24655, izdal LPP.
s-14260

Zagorc Bine, Pot na Fužine 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11342.
s-14100

Zalar Ivica, Karlovica 12, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814357, št. reg. 51759. s-14266

Zalar Primož, Ilešičeva ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Šentvid. s-14006

Zalokar Polona, Grobeljska cesta 12 a,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28397. s-14085

Zamrznik Ivan, Celje, zaključno spriče-
valo. p-14090

Zanoškar Nuša - Špela, Miheličeva cesta
14, Ljubljana, diplomo Gimnnazije Poljane,
izdana leta 1990. s-14294

Zavrl Pavle, Župančičeva ulica 27, Dob
pri Domžalah, zavarovalno polico, št.
390520. g-14069

Zavrl Pavle, Župančičeva ulica 27, Dob
pri Domžalah, zavarovalno polico, št.
310007. s-14070

Zelko Jožef, Lipovci, vozniško dovolje-
nje, št. 17680. p-14089

Zidar Suzana, Dol pri Ljubljani 10, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 998993, št. reg. 206463. s-14030

Zlodej Alen, Spodnji trg 50, Vuzenica,
vozniško dovoljenje. p-14093

Zor Doles Danijela, Dolinska 39/c, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 28304. g-14312

Zorko Nataša, Za mostičkom 12, Notra-
nje Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-14144

Zulić Đevad, Bobenčkova 1 a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 0365249.
s-14213

Zupančič Elizabeta, Tevče 24 A, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-14055

Zupančič Marjan, Črnišče 3, Zagorje, za-
ključno spričevalo Šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1969. s-14220

Zvonar Roman, Šempeter v Sav. dolini
126/a, Šempeter v Sav. dolini, zaključno
spričevalo Centra srednjih šol - računal-
niška smer v Velenju, izdano leta 1986.
s-14406

Žabar Branko, Kvedrova cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324366, št. reg. 134730. s-14361

Žagar Zvonko, Preserje 30 B, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892951, št. reg. 106724. s-14265

Žerovnik Metod, Pod Klancem 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19141. s-14230

Žgajnar Milan, Medvedova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 125364.
s-14270

Žilavec Gorazd, Kopališka ulica 13,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole elektrotehniške in raču-
nalniške usmeritve v Mariboru, letnik 1992.
s-14064
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