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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-21/97 Ob-1102

V register političnih strank je vpisana
sprememba in datum spremembe statuta po-
litične stranke Stranka enakopravnih de-
žel, Vide Pregarčeve 22, Ljubljana z ma-
tično številko PRS 5892333, ki jo je sprejel
izvršilni odbor stranke na svoji seji dne
15. 2. 1997 v Celju.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS številka 12 z dne 6.
III. 1997, stran 795, se naziv pri subjektu
vpisa  pravilno  glasi:  EMLES,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Kocbekova 5.

LJUBLJANA

Rg-43049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01771 z dne 24. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TISKARNA TONE TOM-
ŠČIČ, podjetje za tisk, vezavo in propa-
gandno, p.o., sedež: Gregorčičeva 25/a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00429/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
ustanovitelje, osnovni kapital, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5033276
Firma: TISKARNA TONE TOMŠČIČ

Podjetje za tisk, vezavo in propagando,
d.d.

Skrajšana  firma:  TISKARNA  TONE
TOMŠČIČ, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 96,076.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vstop 24. 8. 1995, vložek 25,112.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vs-
top 24. 8. 1995, vložek 9, 608.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,

vstop 24. 8. 1995, vložek 9,608.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 24. 8. 1995, vložek
19,214.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci notranjega odkupa, vstop
24. 8. 1995, vložek 32,534.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Predsedstvo vlade
LR Slovenije, izstop 24. 8. 1995.

Člani nadzornega sveta: Gicić Radomir,
Kajfež Andrej Matija, Tekavčič Rudolf, Be-
rus Mojca, Perec Ana in Kličič Aco, vsi
vstopili 24. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996: 221
Založništvo; 2215 Drugo založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00405/00741 – 1996/IJS z dne 10. 4.
1996 in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 96/01771 z dne 24. 5. 1996.

Rg-48525

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04089 z dne 13. 6. 1996 pri
subjektu vpisa KRAS, Podjetje za ekonom-
sko  in  tehnično  dejavnost  d.o.o.  Vrhov-
čeva  32,  Log,  sedež:  Vrhovčeva  32,
1351 Log  pri  Brezovici,  pod  vložno  št.
1/14485/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5582849
Firma: K.R.A.S. – PRAH & CO, pod-

jetje za ekonomsko in tehnično dejavnost,
d.n.o., Vrhovčeva 32, Log

Skrajšana firma: K.R.A.S. – PRAH &
CO, d.n.o., Vrhovčeva 32, Log

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Prah Darko, Prah Franc in
Prah Pavla, vsi Log pri Brezovici, Vrhovče-
va 32, vložek vsak po 2.666,66 SIT, vsi
vstop 28. 1. 1991, odgovornost: odgovarja-
jo s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 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;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-100005

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01412 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa CENTER ZA USPOSABLJANJE IN
VARSTVO INVALIDNIH OSEB DOM-
ŽALE-KAMNIK, p.o., sedež: Ropretova
pot  1,  1234  Mengeš,  pod  vložno  št.
1/01557/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5110742
Firma: CENTER ZA USPOSABLJA-

NJE IN VARSTVO INVALIDNIH OSEB
DOMŽALE KAMNIK

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Domžale, Ropretova cesta 23
Ustanovitelji: Samoupravna interesna

skupnost za socialno skrbstvo Kamnik, Sa-
moupravna interesna skupnost za socialno
skrbstvo Domžale, Samoupravna interesna
skupnost za zaposlovanje Kamnik, Samo-
upravna interesna skupnost za zaposlovanje
Domžale, Samoupravna interesna skupnost
za socialno varstvo Domžale, Izvršni svet
skupščine Občine Domžale, Izvršni svet
skupščine Občine Kamnik, vsi izstopili
20. 5. 1993; Republika Slovenija, Ljublja-
na, vstop 20. 5. 1993, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
155 Predelava mleka in proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 156 Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 158 Proizvod-
nja drugih živil; 159 Proizvodnja pijač; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2121 Proizvodnja valovitega
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papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7482 Pakiranje;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

MURSKA SOBOTA

Rg-139

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00356 z dne 19. 12. 1996,
pod št. vložka 1/02278/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5991935
Firma: M. TRADE trgovsko podjetje

Gornja Radgona, d.o.o.
Skrajšana  firma:  M.  TRADE  Gornja

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

govornostjo
Sedež:  Gornja  Radgona,  Prešerno-

va 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Munda Franc, Gornja Rad-

gona, Pod gozdom 3, vstopil 28. 11. 1996,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Munda Franc, Gornja Radgona, Pod
gozdom 3, imenovan 28. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
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; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 72300 Obdelava
podatkov; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Od dejavnosti vpisane pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 4464/94 Rg-23446

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

Družba  ELTEL,  d.o.o.,  elektronika,
računalništvo,  telekomunikacije,  Celje,
Ipavčeva  4,  preneha  po skrajšanem  po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Tešnjak Mladen, Celje, Ipavčeva 4 in Palč-
nik Jože, Hotunje 7 a, Ponikva, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 23. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-

jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 9. 1995

Srg 94/02154 Rg-43012

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02154 z dne 12. 8. 1996 pod št.
vložka 1/02261/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5668549
Firma: VEKRA, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Grudnova ulica 1,
Celje

Skrajšana firma: VEKRA, d.o.o., Grud-
nova ulica 1, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Grudnova ulica 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 5. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2154/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2154/94 z dne 12. 8.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Kranjec Bošt-
jan, Grudnova ulica 1, Celje.

Srg 567/94 Rg-100885

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

Družba PORT, podjetje za organizaci-
jo,  vodneje  računovodstva  in  trgovino,
d.o.o.,  Na zelenici  3,  Celje,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Jože Sedovnik, Na zelenici 3, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.

Sklep je sprejel družbenik dne 27. 8.
1996.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1996

Srg 94/03630 Rg-100887

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03630 z dne 20. 9. 1996 pod št.
vložka 1/02160/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5425085
Firma: MIPOT, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Gomilsko
Skrajšana firma: MIPOT, d.o.o., Gomil-

sko
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gomilsko, Šmatevž 7/a
Osnovni kapital: 2,064,50 SIT
Sklep skupščine z dne 28. 10. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3630/94 z dne 23. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3630/94 z dne 20. 9.
1996).
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Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Sajovic Igor,
Šmatevž 7/a, Gomilsko.

Srg 96/00533 Rg-101468

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00533 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/00677/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5288444
Firma:  OBJEKT,  Zaključna  dela  v

gradbeništvu, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: OBJEKT, d.o.o., Ve-

lenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenje, Šaleška 2/c
Osnovni kapital: 2,550.000 SIT
Sklep skupščine z dne 4. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 533/96 z dne 12. 8. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 533/96 z dne 25. 10.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Peter Je-
glič, Igriška 27, Radomlje in družba Glory,
Svetovanje, upravljanje, trgovanje, d.o.o.,
Radomlje, ki jo zastopa direktor Peter Je-
glič.

KOPER

Srg 2329/94 Rg-34829

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

Družba INFOPORT, svetovanje in po-
sredovanje, d.o.o., Portorož, Istrskega
odreda 19, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/1179/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 7. 10. 1994.

Družbeniki Taja Sepič iz Izole, Preko-
morskih brigad 1, Marko in Matjaž Žnidar-
šič, oba iz Portoroža, Istrskega odreda 19,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na posameznega družbe-
nika do sorazmernega deleža glede na vlo-
žek.

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

Srg 3109/94 Rg-43178

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

Družba Splošno gradbeno podjetje IS-
TRA CESTE d.o.o. Senožeče, Senožeče
76, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/4558/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev z dne 28. 12.
1994.

Ustanovitelj ITALSTRADE S.p.A, Rim,
Viale Maresciallo Pilsudski 138, Italija, iz-
javlja, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da družba ni imela zaposlenih delavcev

in da prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 2848/94 Rg-100782

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

Družba ELKOS – elektrokovinska pro-
izvodnja, trgovina, inženiring in storitve
d.o.o., Postojna, Belsko 4, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3229/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 1994.

Ustanovitelj Marjan Glažar iz Postojne,
Belsko 22, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 2895/94 Rg-100783

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

Družba ČEBELICA d.o.o. Trgovina na
debelo in drobno in storitve, Vrabče 20a,
Sežana, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4708/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
24. 5. 1994.

Družbenik Zdravko Bandelj iz Sežane,
Vrabče 20a, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 2950/94 Rg-100784

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

Družba ŠABEC, trgovina na drobno in
debelo, Hruševje 6a, d.o.o., ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/1435/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 12. 1996.

Družbenika Aleksander in Franko Šabec,
oba iz Hruševja, Hruševe 6a, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da

družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Iz denarnega dela premoženja se bodo
krili stroški v zvezi s prenehanjem družbe
in izbrisom iz registra, preostali del strošk-
ov plačata ustanovitelja iz lastnih sredstev.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 3464/94 Rg-100844

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

Družba STEKLOKOM Podjetje za ob-
delavo stekla, trgovino na drobno in de-
belo in zunanjetrgovinske posle Izola,
d.o.o. Izola, Oktobrske revolucije 2, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3291/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družbeniki Babič Lucijan, Izola, ob stol-
pu 2, Benčan Marjan, Postojna, Strmca 39,
Brečevič Vesna, Portorož, Strunjan 75, Bre-
mec Bogomir, Piran, Karla Marksa 35, Bub-
nič Jože, Prestranek, Na gradu 7, Glavina
Vlasta, Izola, Malija 30f, Novak Martin, Ko-
per, Cesta na Markovec 2a, Ostanek Janko,
Postojna, Studeno 79/a, Ritoša Tanja, Izola,
Ob progi 7, Spinelli Silvester, Prestranek,
Slavina 58, Šenkinc Stanislav, Postojna, Vo-
laričeva 34, Vatovec Igor, Izola, Oktobrske
revolucije 18a, Vergan Branko, Koper, Tri-
ban 12, Smrdel Darko, Pivka, Kal 16, Žagar
Branko, Izola, Trinkova 10, Zupan Slavko,
Koper, Soška 2a, Božič Edi, Izola, Volari-
čeva 7 in Benčič Marjan, Izola, Koprska 28,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli družbenikom propocio-
nalno po vplačanih osnovnih deležih.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 12. 12. 1996

Srg 655/96 Rg-100846

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

Družba COD, podjetje za informatiko
in računalništvo d.o.o. Sežana, Jožeta Pa-
horja 4, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2729/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 7. 1996.

Družbenik je Darij Cotič, Jožeta Pahor-
ja 4, Sežana. Družba še ni začela z gospo-
darskim poslovanjem, nima zaposlenih de-
lavcev in tudi ne obveznosti iz tega naslo-
va, prav tako tudi ne obveznosti do tretjih
oseb. Družbenik prevzema obveznost pla-
čila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe pripada družbeniku
Dariju Cotiču.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 12. 12. 1996

Srg 95/00575 Rg-101535

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00575 z
dne 17. 12. 1996 pod št. vložka 1/04257/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5770459
Firma: COLONIALE, trgovina, proiz-

vodnja, komercialne in finančne storitve,
d.o.o., Koper

Skrajšana firma: COLONIALE, d.o.o.,
Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERWORLD HOL-

DING S.A., izstopil 30. 5. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 575/95 z dne
17. 12. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel IN-
TERWORLD HOLDING S.A., Lugano,
Švica.

KRŠKO

Srg 266/96 Rg-101684

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

Družba EUROMAR, podjetje za trgo-
vino, turizem, storitve in zastopanje, No-
va vas, d.o.o., Nova vas 29, Jesenice na
Dolenjskem,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Žagar Marija, Nova
vas 29, Jesenice na Dolenjskem, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Marijo
Žagar, Nova vas 29, Jesenice na Dolenj-
skem.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 1. 1997

Srg 265/96 Rg-101685

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

Družba KROŠELJ IN DRUŽABNIKI,
izobraževanje, svetovanje in tehnološke
storitve, Sevnica, d.n.o., Log 110a, Bo-
štanj, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kamil Krošelj in Mile-
na Krošelj, oba Naselje heroja Maroka 10,
Sevnica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Kamila
Krošelj in Mileno Krošelj, oba Naselje he-
roja Maroka 10, Sevnica.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 1. 1997

Srg 36/97 Rg-101686

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

Družba  CARAVAN  TURIST,  proiz-
vodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Brežice, Prežihova 11, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lesar Franc, Prežihova
11, Brežice, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Lesar Fran-
ca, Prežihova 11, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 1. 1997

Srg 2681/94 Rg-101687

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

Družba  ONIX,  uslužna  dejavnost  in
prodaja, d.o.o., Brežice, ulica 21. maja 25,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Vražič Zvezdana in
Vražič Črtomira Marija, oba Ulica Vita
Kreigherja 22, Maribor, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT

prenese v celoti na ustanoviteljici Vražič
Zvezdano in Vražič Črtomiro Marijo, obe
Ulica Vita Kreigherja 22, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 1. 1997

Srg 1267/94 Rg-101695

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

Družba IKM, trgovsko podjetje Krško,
Mencingerjeva 22, Krško, se izbriše iz sod-
nega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Manzini
Edvard in Manzini Marija, oba Mencinger-
jeva 22, Krško.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 14. 1. 1997

Srg 2887/94 Rg-101698

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

Družba ŠETINC, trgovina in proizvod-
nja Kapele, d.o.o., Rakovec n.h., Kapele,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Šetinc Branko, Dobova,
Jožeta Šavriča 40, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Šetinc
Branka, Jožeta Šavriča 40, Dobova.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 24. 1. 1997

LJUBLJANA

Srg 94/10219 Rg-28188

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10219 z dne 28. 8. 1995 pod št. vložka
1/12104/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma:  LAR,  podjetje  za  izvoz-uvoz
blaga, zastopanje, svetovanje, inženiring,
marketing, izobraževanje in komercialno
posred., d.o.o., Kvedrova 7, Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kvedrova 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Plukavec Marjana, To-

maško Mladen in Klasinc Marko, vsi izsto-
pili 30. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Marjana Plukavec, Vrbanska 28/a, Ma-
ribor, Mladen Tomaško, Vranja 36, Boljun
in Marko Klasinc, Kvedrova 7, Ljubljana.

Srg 94/04884 Rg-34710

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04884 z dne 19. 2. 1996 pod št. vložka
1/19811/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5671124
Firma: VILLA-IMOBILIA, Podjetje za

cenilstvo, promet z nepremičninami, pro-
jektiranje in izvajanje gradbenih del,
d.o.o., Ljubljana, Soteška pot 84, Podgo-
rica

Skrajšana  firma:  VILLA-IMOBILIA,
d.o.o., Ljubljana, Soteška pot 84

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgorica, Ljubljana-Črnuče,
Soteška pot 84

Osnovni kapital: 140.000 SIT
Ustanovitelj: Breskvar Franc, izstopil

14. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Franc Breskvar, Soteška pot 84, Podgo-
rica, Ljubljana-Črnuče.

Srg 94/07675 Rg-35413

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07675 z dne 15. 11. 1995 pod št. vložka
1/07147/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INGOLD, zlatarski inženiring
in dizajn, d.o.o., Vrhnika, na Klusu A 1

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Na Klisu A 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Vazzaz Vera in Vazzaz

Viktorija Julija, obe izstopili 19. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem po-

stopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzeli Vera
Vazzaz in Viktorija Julija Vazzaz, obe Uli-
ca Marije Hvaličeve 34, Ljubljana.

Srg 93/07298 Rg-41647

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

93/07298 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/07385/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MONETA, podjetje za ekonom-
ski in finančni consulting, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 133
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuharič Neva, izstopila

30. 7. 1993.
Sklep skupščine z dne 30. 7. 1993 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kuharič Neva, Feiglova 9, Šempeter
pri Gorici.

Srg 95/01056 Rg-47612

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01056 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/18405/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MIDWER, ekonomski center,
d.o.o., Mengeš

Skrajšana  firma:  MIDWER,  d.o.o.,
Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Keržanova 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Labrović Luka in Labro-

vić Marija, oba izstopila 3. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 3. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marija in Luka Labrović, oba Janševa
9, Mengeš.

Srg 94/19700 Rg-47799

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19700 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/17614/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  IDIL  M&D,  podjetje  za  go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Leninov trg 3

Skrajšana  firma:  IDIL  M&D,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Leninov trg 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Atelj Danka, izstopila

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe.

Srg 94/08519 Rg-47848

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08519 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/06966/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TRGOCEV, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Logatec, Loka 22

Skrajšana firma: TRGOCEV, d.o.o., Lo-
gatec, Loka 22

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Loka 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Petrovčič Nuška in Pe-

trovčič Dominik, oba izstopila 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nuška in Dominik Petrovčič, oba Loke
22, Logatec.

Srg 94/12159 Rg-47878

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12159 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/06330/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELVI, proizvodnja, storitve in
strgovina, d.o.o., Krka

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

govornostjo
Sedež: Krka, Znojile 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Bregar Jože, Bregar Iz-

tok, Bregar Simon in Fink Rudi, vsi izstopi-
li 30. 5. 1994.

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

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Iztok Bregar, Simon Bregar, Rudi Fink
in Jože Bregar.

Srg 94/18558 Rg-48313

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18558 z dne 8. 11. 1996 pod št. vložka
1/23461/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BAUMAX, Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 7

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Preglov trg 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bauman Darko, izstopil

29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Darko Bauman, Preglov trg 7, Ljubljana.

Srg 94/06869 Rg-48740

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06869 z dne 24. 9. 1996 pod št. vložka
1/07566/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: UNIM, Podjetje za trgovino na
debelo  in  drobno,  komisijsko  prodajo,
kooperacijo, proizvodnjo, transport in
servis, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vrščajeva 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vratanar Bojan, izstopil

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel  Vratanar  Bojan,  Vrščajeva  10,  Ljub-
ljana.

Srg 95/02827 Rg-100982

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02827 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/24659/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  SLADKORČEK,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ziherlova 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Njivar Nevenka, izsto-

pila 26. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Njivar Nevenka, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana.

Srg 96/03842 Rg-102403

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03842 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka
1/19532/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KNAUS, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Stari trg pri
Ložu, Podcerkev 7

Skrajšana firma: KNAUS, d.o.o., Stari
trg pri Ložu

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari trg pri Ložu, Podcerkev 7
Osnovni kapital: 146.000 SIT

Ustanovitelj: Strle Anton, izstopil 17. 7.
1996.

Sklep skupščine z dne 17. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe.

MARIBOR

Srg 94/05652 Rg-26291

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05652 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/08660/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5789311
Firma: ROMASNIK, podjetje za trgo-

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

govornostjo
Sedež: Zgornja Polskava, Gabernik 26
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Topolič Stanislav, izstopil

23. 10. 1995.

Srg 95/00311 Rg-30858

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00311 z dne 8. 1. 1996 pod
št. vložka 1/01189/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št.: 5306817
Firma: TEKSTILING, podjetje za pro-

jektiranje, inženiring in marketing v tek-
stilni industriji d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Fram, Morje 160
Osnovni kapital: 82.160 SIT
Ustanovitelj: Petek Franc, izstopil 3. 1.

1996.

Srg 94/00750 Rg-36326

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00750 z dne 18. 3. 1996 pod
št. vložka 1/06942/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št.: 5684528
Firma: ISR INTERNATIONAL inšti-

tut za strateške raziskave d.o.o.
Skrajšana  firma:  ISR  INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska 13/a
Osnovni kapital: 132.000 SIT
Ustanoviteljica: Kastelic Dita, izstopila

5. 2. 1996.

Srg 96/00462 Rg-42883

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00462 z dne 27. 6. 1996 pod
št. vložka 1/01042/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi

pripojitve k družbi MARLES POHIŠTVO
MARIBOR d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5295181
Firma: MARLES AVTOTRANSPORT

MARIBOR d.o.o.
Skrajšana  firma:  MARLES  AVTO-

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

govornostjo
Sedež:  Pekre-Limbuš,  Limbuška  ce-

sta 2
Osnovni kapital: 691.207,40 SIT
Ustanovitelj: MARLES HOLDING

MARIBOR d.d., izstopil 27. 6. 1996.
Dne 27. 6. 1996 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi MARLES
POHIŠTVO MARIBOR d.o.o., Limbuška
cesta 2, Limbuška cesta 2, Pekre-Limbuš,
vpisani v registraski vložek 1/1057-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 94/02576 Rg-101342

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02576 z dne 1. 10. 1996 pod
št. vložka 1/05543/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št.: 5610745
Firma: FORMICA–FAMILY, storitve-

ne dejavnosti d.o.o.
Skrajšna  firma:  FORMICA–FAMILY

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Slovenska 21
Osnovni kapital: 31.549 SIT
Ustanoviteljica: Čanžek Breda, izstopila

1. 10. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 262/95 Rg-46397

Družba METIDA – zastopništvo, po-
sredništvo in trgovina d.o.o., Murska So-
bota, Staneta Rozmana 9, vpisana v sodni
register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/2087/00, preneha po skrajšanem postop-
ku ZGD po sklepu z dne 12. 5. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Komaricki Marijana, Murska Sobota,
Steneta Rozmana 9, kot družbenica prevze-
ma obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 18. 10. 1996

Srg 208/96 Rg-101683

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

Družba RESET, proizvodno in trgov-
sko podjetje Kuzma, d.o.o., Kuzma 11,
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vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča
št. vl. 1/1796/00, preneha po skrajšanem po-
stopku ZGD po sklepu z dne 2. 7. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Rajbar Drago, Kuzma 11, kot družbenik
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 1. 1997

Srg 262/96 Rg-101697

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

Družba MEFISTO, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje Murska Sobo-
ta, d.o.o., Murska Sobota, Naselje B.
Kraigherja 17, vpisana v sodni register tu-
kajšnjega sodišča št. vl. 1/565/00, preneha
po skrajšanem postopku ZGD po sklepu z
dne 25. 7. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Orešnik Črtomir, Murska Sobota, Nase-
lje B. Kraigherja 17 (sedaj Ivanocijevo na-
selje 17) in Orešnik Boris, Murska Sobota,
Naselje B. Kraigherja 17 (sedaj Ivanocijevo
naselje 17), kot družbneika prevzemata ob-
veznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika po deležih.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 14. 1. 1997

NOVA GORICA

Rg-26390

Družba MFM CO. MARMOR-GRA-
NIT-EXPORT-IMPORT,  d.o.o.,  Hum-
Kojsko, s sedežem Hum 64/a, Kojsko, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. reg. vl. 1-2053-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 29. 12. 1994.

Ustanovitelji so Mitja Kolenc, Hum 64/a,
Kojsko, Mauro Favaro, Farra d,Isonzo 23,
Via Ponte Romano, Gorizia, Italija in Pietro
Marangon, Via Dante 31, Capriva del Friu-
li, Gorizia, Italija, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe

ter izbrisom iz registra, pripada vsem usta-
noviteljem.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-39586

Družba PG, Tovarna za proizvodnjo
gredi d.o.o. Idrija, s sedežem Staneta Roz-
mana 21a, Idrija, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/1750/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 8. 12. 1995.

Ustanovitelji so HIDRIA TRADING
d.o.o. Idrija, Seljak Istok, Slovenska c. 27,
Sp. Idrija in Rupnik Jošt, Zadlog št. 42, Črni
Vrh, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 12. 1995

Rg-44389

Družba INTOP d.o.o., inženiring, grad-
beništvo, oprema in proizvodnja, Sela na
Krasu, s sedežem Sela na Krasu 47, Ko-
stanjevica, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/1757/00, preneha po skrajšanem postoop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
25. 7. 1996.

Ustanovitelji so Gravnar Rajko, Stjen-
kova 28, Šempeter pri Gorici, Vičič Stojan,
Gregorčičeva 12/c, Nova Gorica in Pahor
Albin, Sela na Krasu 47, Kostanjevica, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 7. 1996

NOVO MESTO

Srg 195/95 Rg-15223

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba TELEREN, storitve in trgovi-
na, Novo mesto, d.o.o., Kurirska pot 17,
Novo  mesto,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1-3557/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boštjan Kumelj, Kurir-
ska pot 17, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 105.144 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 105.144 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Boštjana
Kumlja, Kurirska pot 17, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

Srg 2458/94 Rg-17479

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba STRAŽA, trgovina in storitve,
Straža, d.o.o., Straža ob Krki 7, vpisana
na reg. vl. št. 1/02748/00 preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tavčar Janko, Straža, Sta-
ra cesta 7, Lukan Uroš, Straža, Ob Krki 7,
Kulovec Boštjan, Straža, Pod Srobotnikom
39, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelje v soraz-
merju vplačanih družbeniških deležev, in
sicer Tavčar Janku v znesku 50.000 SIT,
Lukan Urošu v znesku 25.000 SIT in Kulo-
vec Boštjanu v znesku 25.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 17/95 Rg-17528

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba AMICA, trgovina, gostinstvo,
turizem, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o.,
Mestne njive 21, Novo mesto, vpisana na
reg. vl. št. 1-3154/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 1. 1995.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Krnc Marija, Mestne
njive 21, Novo mesto, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
v celoti prenese na ustanoviteljico Krnc Ma-
rijo, Mestne njive 21, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 95/00018 Rg-24929

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00018 z dne 13. 10. 1995
pod št. vložka 1/00804/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5353335
Firma: STAMAL, trgovina, svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Lebanova 58
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šuln Stanislav in Šuln

Matjaž, oba izstopila 31. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šuln Stanislav in Šuln Matjaž, oba Le-
banova 58, Novo mesto.

Srg 94/01416 Rg-33460

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01416 z dne 22. 2. 1996
pod št. vložka 1/01672/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5479533
Firma: GRČA lesno podjetje Podturn

d.o.o.
Skrajšana firma: GRČA Podtrun d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Podturn 91
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Murn Albin, izstopil 17. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Murn Albin, Podturn 91, Dolenjske To-
plice.

Srg 95/00179 Rg-40131

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00179 z dne 6. 6. 1996
pod št. vložka 1/02605/00 izbrisalo iz sod-

nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5654254
Firma: MEDIA TEXTIL podjetje za

trgovino in storitve d.o.o. Novo mesto
Skrajšana  firma:  MEDIA  TEXTIL

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

govornostjo
Sedež:  Novo  mesto,  Kristanova  uli-

ca 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Rupčič Dane, Rupčič Mi-

lorad, Rupčič Božo in Vučković Goran, vsi
izstopili 12. 4. 1995.

Sklep skupščine z dne 12. 4. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Dane Rupčič, Šentjernejska 16, Novo
mesto, Milorad Rupčič in Božo Rupčič, oba
Seidlova 34, Novo mesto ter Goran Vučko-
vić, Lajoša Turzoa 45, Subotica.

Srg 243/96 Rg-42310

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba AUGUSTIN, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Metlika, Cankar-
jeva 11, vpisana na reg. vl. št. 1/2155/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris Auguštin, Can-
karjeva 11, Metlika in Darja Kremesec, CBE
9, Metlika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostlaih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Borisa Augu-
ština in Darjo Kremesec por. Auguštin, oba
Cankarjeva 11, Metlika, v sorazmerju z vlože-
nima deležema, in sicer vsakemu 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 16. 7. 1996

Srg 95/00107 Rg-43727

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00107 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/01981/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5536855
Firma: ADUT finančni inženiring Šen-

trupert d.o.o.
Skrajšana  firma: ADUT  Šentrupert

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: finančna organizacija
Sedež: Šentrupert, Šentrupert 124
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelji: Razvojni zavod Domžale

p.o., Stanovanjska zadruga Šentrupert p.o.,

Posavska stanovanjska zadruga Krško p.o.
in KVM turistično, gostinsko, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o. Ribnica, vsi iz-
stopili 30. 3. 1995.

Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Razvojni zavod Domžale p.o., Ljub-
ljanska 76, Domžale, Stanovanjska zadruga
Šentrupert p.o., Šentrupert 124, Šentrupert,
Posavska stanovanjska zadruga Krško p.o.,
Dalmatinova 2, Krško in KMV, turistično,
gostinsko, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., Ribnica, Šeškova 12, Ribnica.

Srg 94/01555 Rg-48827

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01555 z dne 9. 12. 1996
pod št. vložka 1/00689/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5336457
Firma: EPOS, podjetje za ekonomsko

poslovno svetovanje, organizacijo in za-
stopanje domačih in tujih podjetij Novo
mesto, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Slavka Gruma 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šikovec Andrej in Šiko-

vec Tatjana, oba izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šikovec Andrej in Šikovec Tatjana, oba
Slavka Gruma 18, Novo mesto.

Srg 96/00269 Rg-100723

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00269 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/00952/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5365902
Firma: MEGA BIRO, svetovanje, or-

ganiziranje, trgovina, zastopanje in stori-
tve, Trebnje, d.o.o.

Skrajšana firma: MEGA BIRO, Treb-
nje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebnje, Rimska cesta 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Koščak Marko, Grando-

vec Marko, Sila Tomaž in Strmec Janez, vsi
izstopili 18. 7. 1996.

Sklep skupščine z dne 18. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Koščak Marko, Rimska cesta 5, Treb-
nje, Grandovec Marko, Rožna ulica 7, Treb-
nje, Sila Tomaž, Rimska cesta 22, Trebnje
in Strmec Janez, Breza 5, Trebnje.
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Srg 96/00261 Rg-100724

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00261 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/01161/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5392870
Firma: A. V. E. C. O., audio, video,

elektronika, computers, oprema, Trebnje,
d.o.o.

Skrajšana firma: A. V. E. C. O. Treb-
nje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebnje, Jurčičeva 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Reberšak Jože, Gole Re-

beršak Vanja in Gole Anica, vsi izstopili
18. 7. 1996.

Sklep skupščine z dne 18. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe so prevzeli Reberšak Jože,
Jurčičeva 22, Trebnje, Gole Reberšak Va-
nja, Jurčičeva 22, Trebnje in Gole Anica,
Jurčičeva 3, Trebnje.

Srg 372/96 Rg-100889

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba TIŠA, podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Smolenja
vas 41, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1/566/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Milena Dular in Boris
Dular, oba Smolenja vas 41, Novo mesto, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese na ustanovitelja Dular Mileno in
Dular Borisa, oba Smolenja vas 41, Novo
mesto, v sorazmerju z ustanovitvenimi de-
leži obeh družbenikov.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 12. 1996

Srg 371/96 Rg-100890

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  SIJAJ,  storitve  in  trgovina,
Orešje, d.o.o., Orešje 32a, Šmarješke To-
plice, vpisana na reg. vl. št. 1/3589/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kermc Janez in Perme
Jožica, oba Orešje 32a, Šmarješke Toplice,
z ustanovitvenim kapitalom 1,502.800 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,502.800
SIT prenese na ustanovitelja Kermc Janeza
in Perme Jožico, oba Orešje 32a, Šmarješke
Toplice, v sorazmerju z ustanovnimi deleži
obeh družbenikov.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 17. 12. 1996

PTUJ

Srg 205/96 Rg-100892

Družba LA GRENS, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Doklece 26, Ptujska gora, reg.
št. vl. 1/8063/00, katere ustanovitelji so Po-
lajžer Andrejka, Polajžer Darko in Polajžer
Natalija, vsi Doklece 26, Ptujska gora, po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 3. 7.
1996, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Polajžer
Andrejka, Doklece 26, Ptujska gora.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 12. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-01/97-10 Ob-1103

Temeljni akt – Pravila sindikata družbe
Jata Reja, d.d., Agrokombinatska 84,
Ljubljana, matična številka: 1158414, se z
dnem 13. 3. 1997 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletar-
ska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zap. št. 109.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 942/95 R-163

To sodišče je po sodnici tega sodišča
Batič Poženel Tatjani, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Marte Begovič, Trg Veljka Vla-

hoviča 8, Ribnica, ki ga zastopa Aleš Abra-
hamsberg iz Ribnice, proti toženi stranki
Šefiku Begovič, Trg Veljka Vlahoviča 8,
Ribnica, zaradi razveze zakonske zveze, do-
delitve otroka in določitve preživnine, dne
22. 11. 1996 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki: Štefiku Begoviču, naslov
neznan postavlja začasno zastopnico Irmo
Kirin Zakrajšek, strokovna sodelavka tu-
kajšnjega sodišča, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi, opr. št. I P 942/95
vse dokler tožena stranka ali njen zastopnik
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil zastopnika – skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

I P 500/95 R-168

To sodišče je po predsednici senata, sod-
nici Tanji Kumer, v pravdni zadevi tožeče
stranke Hazeme Mukelić, stan. Strmeckije-
va 14, Ljubljana, proti toženi stranki Mirsa-
du Mukeliću, naslov neznan in Androvič
Arizu, ki ga zastopa skrbnik za poseben pri-
mer, zaradi izpodbijanja očetovstva, dne
27. 11. 1996, sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju: ZPP) se toženi stranki Mirsa-
du Mukeliću, naslov neznan, postavlja za-
časna zastopnica Barbara Hrovat, strokovna
sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo zasto-
pala toženo stranko v pravdni zadevi
I P 500/95, vse dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 11. 1996

II P 117/96 R-39

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Silvo Rajterič, Kamniška 69, Vodi-
ce, ki ga zastopa Jože Hribernik, odvetnik
iz Ljubljane, proti toženi stranki Jovanki
Rajterič, roj. Horvat, sedaj neznanega biva-
lišča, zaradi razveze zakonske zveze skle-
nilo:

na podlagi 4. točke 2. odstavka 84. člena
ZPP se toženi stranki: Jovanki Rajterič, roj.
Horvat, neznanega bivališča postavlja zača-
sna zastopnica Irma Kirin Zakrajšek, stro-
kovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi,
ki teče pred naslovnim sodiščem pod opra-
vilno št. II P 177/96 vse dokler tožena stran-
ka ali njen zastopnik ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika –
zastopnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 3. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 21/95 S-119

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom EMI Montaža d.o.o. Slovenska Bi-
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strica – v stečaju se zaključi, saj premože-
nje, ki je prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodšče v Mariboru

dne 22. 1. 1997

St 60/93 S-120

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika GOT – gradbeno obrtniška trgovina,
d.o.o. Lucija, v stečaju, ki jo zastopa ste-
čajni upravitelj Maks Mauer se 3. narok za
preizkus terjatev in narok za obravnavo os-
nutka za glavno razdelitev določi na 23. 5.
1997 ob 8.30 v sobi št. 134/I.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na tem sodišču v sobi št.
208 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 20. 3. 1997

St 14/95 S-121

Stečajni postopek nad dolžnikom Modi-
ka, Tovarna za izdelavo konfekcije Vipa-
va d.o.o., Goriška c. 41, Vipava se zaklju-
či, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

Premoženje se uporabi za poravnavo de-
la stroškov stečajnega postopka in sicer
stroškov ter nagrade stečajne upraviteljice
in dela terjatve delavk v smislu čl. 160/2
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (le obresti), 12 neprodanih podaljškov
šivalnih miz pa se izroči Občini Vipava.

Upniki se lahko zoper sklep o zaključku
stečajnega postopka pritožijo v 15 dneh po
objavi sklepa v Uradnem listu RS, (čl. 99/4
ZPPSL).

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 18. 3. 1997

St 5/96 S-122

Z dne 18. 3. 1997 se v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika SGP Pomgrad
Visokogradnje d.o.o. Murska Sobota – v
stečaju začne postopek prisilne poravnave v
stečaju.

Dolžnost upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj dr. Štefan Ščap
iz Murske Sobote, Ul. ob progi št. 53.

Narok za prisilno poravnavo bo dne 5. 5.
1997 ob 12. uri pri tem sodišču v razpravni
dvorani št. 12.

Na narok se vabijo upniki.
Upniki si lahko predlog načrta finančne

reorganizacije ogledajo pri tem sodišču.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave ter naroku za prisilno poravnavo se
dne 18. 3. 1997 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 18. 3. 1997

St 32/96 S-123

To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja oklic, da je s sklepom z dne
17. 3. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Pajek,  Proizvodnja  tekstilne

konfekcije, trgovina, posredovanje in za-
stopanje d.o.o. Materija – v likvidaciji.

Stečajni postopek bo vodilo to sodišče.
V postopku se uporablja firma Pajek

d.o.o. Materija v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se določi Hlad-

nik Samo, Glagoljaška 1c, Koper.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh

izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu, v dveh me-
secih od dneva objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 27. 6.
1997 ob 8.30 v sobi št. 134/I tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 17. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 17. 3. 1997

St 20/91 S-124

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 18. 3. 1997 pod opr. št. St 20/91 spreje-
lo sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Zarja,
Lesna industrija Petrovče p.o., Petrovče,
se zaključi.

Preostanek sredstev se prenese na Sklad
RS za razvoj.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Zarja, Lesna industrija Petrovče, p.o. Pe-
trovče, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 3. 1997

St 15/95-57 S-125

To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-
kus  terjatev  stečajnega  dolžnika  Mira
stavbno in pohištveno mizarstvo, p.o. Ra-
dovljica  –  v  stečaju  dne  15. 5. 1997  ob
14. uri v sobi 12/pritl. tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 3. 1997

St 5/96 S-126

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 5/96,
z dne 17. 3. 1997 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Marles notranja opre-
ma d.o.o., Kolodvorska c. 12, Središče ob
Dravi – v stečaju. Po pravnomočnosti tega
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regi-
stra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 17. 3. 1997

St 14/97-8 S-127

To sodišče je s sklepom St 14/97 dne
14. 3. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Nama-COM d.o.o., Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
jan Lepičnik, Kavčičeva 64a, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 6. 1997 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 3. 1997

St 80/96 S-128

To sodišče v stečajnem postopku nad
Alpe Adria tourism d.o.o., Kopališka 4,
Ljubljana – v stečaju obvešča upnike da bo
2. narok za preizkus prijavljenih terjatev
dne 15. 4. 1997 ob 10. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 3. 1997

St 3/97 S-129

To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/97 z
dne 17. 3. 1997 začelo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Štajerska pivovar-
na d.d., Ljubljanska 81, Maribor, ter odre-
dilo imenovanje upniškega odbora v sesta-
vi:

1. Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28,
Laško,

2. SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana,

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

4. Sklad stavbnih zemljišč Mestne obči-
ne Maribor, Slovenska ul. 40, Maribor,

5. Toplotna oskrba Maribor, Jadranska
c. 28, Maribor,

6. ETOL d.d., Škofja vas 39, Celje,
7. Marjan Perger, delavski zaupnik, Ptuj-

ska 77, Rače.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi Elij Rijavec, dipl. ek., Slovenska 39,
Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 3. 1997

St 4 97-16 S-130

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/97
z dne 19. 3. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Preskrba Polj-
čane, trgovina in storitve, d.d., Poljčane,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora v
sestavi:

– Henkel – Zlatorog, d.o.o., Maribor, In-
dustrijska 23,

– Podravka, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50,
– Droga Portorož, živilska industrija,

d.d., Obala 27, Portorož,
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– Intes, Mlin in Testenine, p.o., Maribor,
Meljska c. 19 in

– Angela Kurnik, zaposlena pri Preskrbi
Poljčane, Trgovina in storitve, d.d., Bistriška
55, Poljčane (delavski zaupnik).

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dita Kastelic, dipl. ek., zaposlena v
Biroju za ekonomsko raziskovanje in gos-
podarsko svetovanje, Svetozarevska 10, Ma-
ribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi oklica o pozi-
vu za sklenitev prisilne poravnave v Urad-
nem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 19. 3. 1997

St 2/97 S-131

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/97 sklep z dne 19. 3. 1997:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
B Style, d.o.o., Proizvodnja tekstilne kon-
fekcije  Laško,  Cesta  na  Lahomšek  4,
Laško, se začne in takoj zaključi.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: B Style, d.o.o., Proizvodnja
tekstilne konfekcije Laško, Cesta na Lahom-
šek 4, Laško, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 3. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-73

Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Ljub-
ljana, Stolpniška 10, ponavlja javni poziv
za vpis in vplačilo delnic v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni vpišejo lastniške certifikate za
nakup delnic interne razdelitve, vplačajo go-
tovino in predložijo potrdila o neizplača-
nem delu plač za nakup delnic notranjega
odkupa delnic podjetja.

Vsem upravičencem, ki so že v doseda-
njem postopku v podjetju vložili certifikat
oziroma gotovinsko vplačilo, bo podjetje
certifikate in vsa vplačila v celoti in avto-
matično upoštevalo.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/96 z
dne 9. 8. 1996, dnevniku Delo 7. 8. 1996 in
Dnevnik 6. 8. 1996 ter objavljen na oglasni
deski na sedežu podjetja.

Kontaktna oseba za dodatne informacije
v delovnem času je Hlade na tel. št.
137-25-87 oziroma na sedežu podjetja.

Cestno podjetje Ljubljana, p.o.

Št. 16/97 La-71

Na podlagi 20. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) objavljamo vsebino
programa lastninskega preoblikovanja Ho-
tel Evropa, p.o., Celje, Krekov trg 4.

Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 1028/96 - MP z dne 3. 10. 1996.

I. Podatki o podjetju
1. Firma: Hotel Evropa, p.o.
2. Sedež: Krekov trg 4, Celje.
3. Matična števika: 5004861.
4. Dejavnost: 080112 – hoteli, moteli,

penzioni in turistična naselja s celoletnim
poslovanjem.

5. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je registrirano pri pristojnem sodišču v
Celju s sklepom Srg 28/90 z dne 9. 2. 1990
kot družbeno podjetje s popolno odgovor-
nostjo pod št. reg. vložka 1/3935/00 s 100%
družbenim kapitalom, od katerega znaša de-
lež, ki postane lastnina denacionalizacijske-
ga upravičenca 5,27%.

II. Predvidena lastniška struktura po iz-
vršeni lastninski transformaciji

Po zaključnem programu notranjega od-
kupa bo lastniška struktura podjetja nasled-
nja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9,47%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9,47%,
– Sklad RS za razvoj – 18,95%,
– udeleženci interne razdelitve – 18,95%,
– udeleženci notranjega odkupa –

37,89%,
– Sklad RS za razvoj za denacionaliza-

cijskega upravičenca – 5,27%.
III. Načini oziroma kombinacije lastnin-

skega preoblikovanja
Podjetje bo uporabilo sledeče načine

lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Kapitalski

sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 10% družbenega kapitala,

– prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbene-
ga kapitala,

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

– interna razdelitev delnic v zameno za
lastniške certifikate v višini 20% družbene-
ga kapitala,

– notranji odkup podjetja v višini 40%
družbenega kapitala.

IV. Javni poziv k vpisu delnic interne
razdelitve

Podjetje poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene ter upokojence pod-
jetja), da v roku 30 dni po objavi javnega
poziva v Uradnem listu RS, časopisu Delo
in oglasni deski podjetja predložijo svoje
lastniške certifikate in potrdila za neizpla-
čane plače v zameno za delnice podjetja
ter tako sodelujejo v interni razdelitvi del-
nic.

Podjetje bo najprej izdalo začasnice, ki
jih bo po vpisu v sodni register nadomestilo
z delnicami v dematerializirani obliki.

V primeru preplačil upravičencev bo
podjetje, skladno z zakonom, upoštevalo kri-
terij proporcionalnosti za vsakega upravi-
čenca in viške certifikatov preneslo v notra-
nji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo z objavo internega raz-
pisa na oglasni deski podjetja začel teči
20-dnevni rok za vpis delnic ožjih družin-
skih članov zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve so navadne
imenske delnice in so neprenosljive dve leti
po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.

V. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene ter upokojence pod-
jetja), da v 30 dneh po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Delo ter na og-
lasni deski podjetja, vpišejo in vplačajo del-
nice notranjega odkupa s 50% popustom in
obročnim odplačevanjem.

Delnice notranjega odkupa se bodo od-
kupovale s presežnimi certifikati iz interne
razdelitve delnic in potrdili za neizplačane
plače ter vplačevale z denarnimi vplačili na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št.: 50700-698-86522 z navedbo: plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu.

VI. Načini vpisovanja
Delnice interne razdelitve in notranjega

odkupa bo podjetje vpisovalo v navedenem
roku vsak delovni dan od 8. do 12. ure na
blagajni podjetja.

VII. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s po-

stopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom lahko upravičenci dobijo vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro po telefonu
063/443-400 pri direktorju Przelj Miranu.

Hotel Evropa, p.o., Celje

Št. 5/97 La-72

Skladno 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, objavlja Tu-
ristično podjetje Alpinum, p.o., Bohinjsko
jezero, Ribčev laz 50, program lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01507/1997-MK z dne 18. 3. 1997
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo:

1. Firma in sedež: Turistično podjetje
Alpinum, p.o., Bohinjsko jezero, Ribčev
laz 50.

2. Matična številka: 5143837.
3. Dejavnosti: šifra podskupine dejavno-

sti: 080111 (Standardna klasifikacija 55.11)
– hotelske in gostinske storitve.

4. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad za spodbujanje razvoja TNP,
– 20% upravičenci iz naslova interne raz-

delitve (vsi državljani RS),
– 40% upravičenci iz naslova notranjega

odkupa (vsi državljani RS, ki sodelujejo pri
interni razdelitvi).
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6. Predvideni načini oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic: 20% družbe-
nega kapitala;

– notranji odkup delnic: 40% družbene-
ga kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

sleni, bivši zaposleni, upokojeni delavci ter
vsi državljani RS), da v 30 dneh po objavi
tega poziva v časniku Delo predložijo last-
ninske certifikate oziroma potrdila iz 25.a
člena ZLPP v zameno za delnice interne
razdelitve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, jih bo
podjetje preneslo na Sklad za spodbujanje
razvoja TNP.

V primeru, če bodo zaposleni, bivši zapo-
sleni, upokojenci ter državljani RS predložili
lastniške certifikate oziroma potrdila, katerih
vrednost je večja kot 20% družbenega kapi-
tala, lahko ti upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, presežne lastniške certifi-
kate uporabijo za kupnino za delnice v pro-
gramu notranjega odkupa tako, da se prese-
žek certifikatov uporabi proporcionalno za
vsakega udeleženca posebej.

Delnice interne razdelitve nosijo oznako
B, so navadne, glasijo na ime in so nepre-
nosljive dve leti od njihove izdaje, razen z
dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, ki so državljani RS ter državljane
RS, ki so sodelovali pri interni razdelitvi)
da v 30 dneh po objavi tega poziva v časni-
ku Delo s pisno izjavo in z vplačilom pristo-
pijo k programu notranjega odkupa.

Upravičenci bodo delnice lahko vplačali:
– z gotovino,
– eventualno z zamenjavo presežnih last-

niških certifikatov ter potrdil iz 25.a člena
ZLPP.

Če vplačila udeležencev presežejo zne-
sek kupnine predviden za notranji odkup, se
vplačani zneski ustrezno znižajo, pri čemer
se upošteva, da imajo predkupno pravico do
nakupa delnic notranjega odkupa zaposleni,
nekdanji zaposleni ter upokojeni delavci, ki
so državljani RS. Nadalje se pri zniževanju
vplačil posameznikov uporabi kriterij po-
prečnega mesečnega osebnega dohodka zad-
njih treh mesecev, tako da se spremenijo
razmerja, ki so nastala z vplačili. V primeru
zniževanja vplačil bivšim zaposlenim in
upokojencem ter državljanom RS se upora-
bi kriterij njihovih poprečnih mesečnih pre-
jemkov zadnjih treh mesecev, kakršne izka-
žejo z ustreznimi dokumenti. V primeru
vplačil s certifikati in potrdili se uporabi
proporcionalni kriterij.

Delnice notranjega odkupa, ki se najprej
prenesejo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj, imajo oznako E, so navadne, imen-
ske in dajejo Skladu Republike Slovenije za
razvoj omejeno pravico do upravljanja.

Delnice notranjega odkupa, ki jih pod-
jetje v korist udeležencev notranjega odku-
pa odkupi od Sklada Republike Slovenije za
razvoj, dobijo oznako C, so navadne, imen-
ske, s pravico do upravljanja v skladu s

pravili programa notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende.

Delnice z oznako C so neprenosljive zu-
naj programa notranjega odkupa, razen v
primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v
okviru programa notranjega odkupa je ome-
jena z zahtevo, da ostaja najmanj ena tretji-
na zaposlenih med udeleženci programa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate, dobijo oznako D ter so
enake delnicam interne razdelitve (oznaka
B) in so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem, po preteku 2 let pa so enake kot
druge delnice programa notranjega odkupa.

Organizacijo programa notranjega odku-
pa določajo pravila notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci lahko vpisali
vsak delovni dan od 8. do 18. ure v prosto-
rih podjetja na sedežu podjetja ter na oken-
cih PTT po seznamu, ki bo objavljen v ča-
sniku Delo. Delnice iz programa notranjega
odkupa, ki se vplačajo z gotovino, se vpla-
čajo na privatizacijski podračun št.
51540-698-4340, z navedbo: “plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu” v roku 30 dni po objavi poziva v časni-
ku Delo.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa in vplačila dobijo upravičenci v dopol-
danskem času po telefonu št. 064/723-441,
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktni ose-
bi sta Irena Šolar in Marjana Cesar.

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

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

Pritožba zoper odločbo o odobritvi pro-
grama preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikovo 28, Ljubljana.

TP Alpinum p.o.
Bohinjsko jezero

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-1130

Na podlagi 1. in 3. odstavka 12. člena ter
4. odstavka 16. člena zakona o privatizaciji
pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slove-
nije za razvoj, d.d. (v nadaljevanju: sklad) in
obveznostih Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l.
RS, št. 71/94) v nadaljevanju zakon, ter skle-
pov upravnega odbora sklada z dne 14. 12.
1994 in 12. 12. 1996 (sklad), ponuja vsem
upravičencem preko organa upravljanja Me-
talflex Družba za proizvodnjo industrijske
opreme, d.o.o., Tolmin, Poljubinj 89 e

odkup deleža družbe Metalflex, d.o.o.,
Tolmin

z uporabo načina interne razdelitve in
notranjega odkupa.

I. Ponudba se nanaša na odkup poslov-
nega deleža Sklada v družbi Metalflex Druž-
ba za proizvodnjo industrijske opreme,
d.o.o., Tolmin, Poljubinj 89 e (v nadaljeva-
nju: družba), ki znaša 5,47% osnovnega ka-
pitala družbe, in sicer:

1.1. Navadni poslovni delež v nominalni
višini 17,199.000 SIT oziroma 1,82%  os-
novnega kapitala družbe, z uporabo načina
interne razdelitve,

1.2. Navadni poslovni delež v nominalni
višini 34,492.500 SIT, kar predstavlja 3,65%
osnovnega kapitala, z uporabo načina no-
tranjega odkupa.

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

2.1. Zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci Metalflex, Družba za proizvod-
njo industrijske opreme, d.o.o., Tolmin, Po-
ljubinj 89 e,

2.2. Zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci EKI, Proizvodnja elektrome-
hanskih komponent, d.o.o., Črnomelj,

2.3. Ožji družinski člani zaposlenih, ven-
dar samo pod pogojem, da vrednost vplačil,
s katerim bodo upravičenci iz točke 2.1. in
2.2. te ponudbe sodelovali v interni razdeli-
tvi, ne bo dosegla vrednosti poslovnega de-
leža namenjenega interni razdelitvi.

3. Odkup poslovnega deleža v okviru
notranjega odkupa je možen le v primeru,
če upravičenci sodelujejo pri interni razde-
litvi.

4. Prodajna cena navadnega poslovnega
deleža v nominalni višini 17,199.000 SIT
oziroma 1,82% osnovnega kapitala družbe,
ki se ponuja v odkup z uporabo načina in-
terne razdelitve, znaša 42,382.512 SIT.

5. Prodajna cena navadnega poslovnega
deleža v nominalni višini 34,492.500 SIT,
kar predstavlja 3,65% osnovnega kapitala,
ki se ponuja v odkup z uporabo načina no-
tranjega odkupa, znaša 42,382.512 SIT.

6. Vplačilo kupnine v okviru interne raz-
delitve se opravi z izročitvijo lastniških cer-
tifikatov iz 31. člena ZLPP, oziroma potrdil
za manj izplačane neto osnovne plače iz 25.
a člena ZLPP, pri čemer morajo upravičenci
najprej uporabiti potrdila in šele nato last-
niške certifikate, če vrednost vplačanih po-
trdil ne dosega 42,382.512 SIT.

7. Vplačilo kupnine v okviru notranjega
odkupa se opravi v gotovini, z izročitvijo
presežnih potrdil za manj izplačane neto os-
novne plače iz 25.a člena ZLPP, oziroma
lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP.

Kupnina ali del kupnine, ki se v okviru
notranjega odkupa plača z gotovino, se od
1. 1. 1993 do dneva izplačila, revalorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen.

8. Organ upravljanja družbe poziva vse
upravičence, da v roku 30 dni od objave te
ponudbe v Primorskih novicah vpišejo in
vplačajo poslovni delež in tako sodelujejo
pri interni razdelitvi in notranjem odkupu
poslovnega deleža.

9. Upravičenci lahko vpišejo in vplačajo
poslovni delež na sedežu družbe Metalflex,
d.o.o., Poljubinj 89e, 5220 Tolmin, vsak de-
lovni dan med 9. in 13. uro.

10. Prodaja poslovnega deleža se bo iz-
vedla v obliki enotnega poslovnega deleža,
ki bo na podlagi pogodbe pripadal upravi-
čencem kot solastnikom poslovnega deleža
in glede katerega bodo lastniki v pravni
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skupnosti, zato ob vpisu vsak upravičenec
podpiše pristopno izjavo k tej skupnosti.

11. Za vsa razmerja, ki niso opredeljena
v tej ponudbi se neposredno uporablja za-
kon in/oziroma zakonska in podzakonska
določila s področja lastninskega preobliko-
vanja podjetij.

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

13. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri odku-
pu deleža družbe na sedežu družbe pri Bre-
šan Srečku (tel. 065/81-711).

Metalflex, d.o.o., Tolmin

Razpisi delovnih mest

Su 9/97 Ob-1085

Republika Slovenija, Delovno sodišče v
Celju, Gregorčičeva 6, Celje objavlja prosto
delovno mesto

strokovnega sodelavca
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas.
Poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje

zakon o delavcih v državnih organih (Ur. l.
RS, št. 15/90 in 5/91) morajo kandidati iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba – diplomi-
rani pravnik,

– opravljen pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na

pravnem področju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v roku 8 dni po objavi na na-
slov: Delovno sodišče v Celju, Gregorčiče-
va 6, Celje. Kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.

Delovno sodišče v Celju

Št. 480 Ob-1086

Združenje zdravstvenih zavodov Slove-
nije razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg pogojev, dolo-

čenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih delovnih mestih,
– poznavanje delovanja sistema zdravst-

va in zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.
Direktor bo imenovan za 4-letno man-

datno obdobje.
Rok prijave je 8 dni od objave v Urad-

nem listu RS. Kandidati naj svoje vloge z
dokazili pošljejo na naslov: Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa
8, p.p. 2225, 1001 Ljubljana, s pripisom: za
razpis.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 551-2/97 Ob-1087

Svet Centra za socialno delo Dravograd
razpisuje delovno mesto

direktorja  Centra  za  socialno  delo
Dravograd

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da je končal višjo ali visoko šolo so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
socialne smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz področja socialnega

varstva,
– ima organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-

njevanju pogojev pošljejo v roku 15 dni od
objave razpisa na naslov Centra za socialno
delo Dravograd, Meža 4, z oznako “za raz-
pisno komisijo”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po preteku razpisnega roka.

Center za socialno delo
Dravograd

Št. 50 Ob-1088

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgo-
dovino, Ljubljana, Kongresni trg 1, razpisu-
je v skladu z 40. členom statuta Inštituta za
novejšo zgodovino delovno mesto

direktorja
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– doktorat znanosti s področja dejavnosti,
– izkazana sposobnost za organiziranje

in vodenje raziskovalnega dela,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da predloži program delovanja in pro-

gramsko usmeritev zavoda v naslednjem
mandatnem obdobju.

Direktor bo imenovan za šitiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati skupaj z življe-
njepisom, znanstveno bibliografijo in pro-
gramom pošljejo v osmih dneh od objave
razpisa na naslov: Inštitut za novejšo zgo-
dovino, Ljubljana, Kongresni trg 1 (s pripi-
som: prijava na razpis).

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v osmih dneh od dneva po sprejemu
sklepa o izbiri.
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana

Št. 452/97 Ob-1089A

Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec
na podlagi sklepa sveta zavoda in 27. člena
statuta zavoda razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

šenj,

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

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

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

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: JZ Zdravstveni dom “dr. Jožeta
Potrate” Žalec z oznako: “za razpisno ko-
misijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Št. 452/97 Ob-1089B

Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom Laško na podlagi sklepa
sveta zavoda in 27. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja JZ Zdravstveni dom Laško
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

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

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

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

Kandidati naj pošljejo prijave z ustrez-
nimi dokazili v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Javni zavod Zdravstveni dom La-
ško, Kidričeva 5b, Laško s pripisom “za
razpisno komisijo”.

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

Št. 452/97 Ob-1089C

Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom Slovenske Konjice na pod-
lagi sklepa sveta zavoda in 27. člena statuta
zavoda razpisuje delovno mesto

direktorja JZ Zdravstveni dom Slo-
venske Konjice

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

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

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

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: JZ Zdravstveni dom Slovenske
Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Ko-
njice z oznako: “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Št. 452/97 Ob-1089Č

Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom Radeče na podlagi sklepa
sveta zavoda in 25. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto
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direktorja  JZ  Zdravstveni  dom  Ra-
deče

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj,

– da je državljan Republike Slovenije,

– da obvlada slovenski jezik,

– da predloži program dela oziroma raz-
voja zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.

Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo
direktorja do polovice delovnega časa, preo-
stali delovni čas pa bo opravljal delo zdrav-
nika iz dejavnosti ZD.

Mandat traja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: JZ Zdravstveni dom Radeče, Uli-
ca OF 8, 1433 Radeče z oznako: “za razpi-
sno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Št. 452/97 Ob-1089D

Razpisna komisija Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvne dejavnosti celjske regi-
je po sklepu sveta skupnosti zavodov OZD
in 31. člena statuta skupnosti zavodov raz-
pisuje delovno mesto

direktorja Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljal-
skimi znanji,

– da je državljan Republike Slovenije,

– da obvlada slovenski jezik,

– da predloži program dela skupnosti za-
voda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.

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

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
ustreznimi dokazili v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje s pripisom: “za raz-
pisno komisijo”.

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

Št. 452/97 Ob-1089E

Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom Sevnica na podlagi sklepa
sveta zavoda in 29. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Sevnica

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo me-
dicinske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj,

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

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

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

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Javni zavod Zdravstveni dom
Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica s pripi-
som: “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.

Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije

Št. 130-1/97 Ob-1100

Razpisna komisija za imenovanje na-
mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev
podružnic razpisuje skladno z 32. in 34.
členom statuta Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet delovno mesto

pomočnika generalnega direktorja za
kadrovske in splošne naloge

Pogoja: VII. stopnja strokovne izobraz-
be družboslovne smeri in 5 let delovnih iz-
kušenj.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,

življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direk-
torja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri  obvestili  v  30  dneh  po  objavi
razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Centrala Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 0042/32-308/65/96 Ob-1114

V delnem ponovnem javnem razpisu za
izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo osnovnega materiala
za izdelavo uniform ter za izdelavo vseh vrst
policijskih uniform in dodatkov – objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 14, z dne 14. III.
1997, Ob-917, Št. 0044/5-308/65-96 se
13. točka pravilno glasi:

13. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
8. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve, Uprava za upravne notranje zadeve,
Beethovnova 3, Ljubljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Št. 072-008/97 Ob-1185

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo del izdelave projektne dokumenta-
cije PGD in PZI za izgradnjo prizidka k Prvi
Osnovni šoli Slovenj Gradec ter k telovad-
nici in adaptacijo obstoječih prostorov, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 16 z dne
21. III. 1997, Ob-961, Št. 072-008/97 se
tretja točka pravilno glasi:

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,500,000 SIT.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 01 012-2/95 Ob-1067

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 Loški Potok

javni razpis
za izbiro izvajalcev za rekonstrukcijo

ceste Hrib–Racna gora - meja z Občino
Loška dolina

1. Naročnik: Občina Loški Potok, Hrib
102, Loški Potok.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev
za rekonstrukcijo ceste Hrib–Racna gora -
meja z Občino Loška dolina v dolžini
4.659 m.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Loški Potok, vsak
delovni dan v času razpisa pri Veselu (tel.
061/867-147). Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu pristojbine v višini 30.000 SIT na
ŽR št. 51310-630-12024 Občine Loški Po-
tok, z namenom nakazila: pristojbina za
rekonstrukcijo ceste Hrib–Občina Loška
dolina.

4. Orientacijska vrednost del znaša –
75,000.000 SIT,

od tega: gradbena dela – 45,000.000 SIT,
asfalterska dela – 30,000.000 SIT.

Ponudniki imajo možnost predložitve
delne ponudbe za posamezna zaključena de-
la – gradbena oziroma asfalterska.

Investitor si glede na dotok sredstev pri-
držuje pravico zmanjšanja obsega del, ozi-
roma realizacijo le-teh podaljšati v leto
1998.

Obseg del, kakor tudi rok za začetek in
dokončanje, bodo določeni z izvajalsko po-
godbo.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena (ponudbena cena s plačilnimi po-
goji in fiksnost),

– opremljenost ponudnika z gradbeno
mehanizacijo oziroma sporazum za sodelo-
vanje s predvidenim kooperantom,

– reference,

– garancijski roki,

– druge ugodnosti (popusti, kreditira-
nje...),

– možnost  sklenitve  dvoletne  po-
godbe,

– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi razmerami in obsegom del, katere-
ga je sposoben izvesti v rokih razvidnih iz
terminskega plana,
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– rok izvedbe (možen pričetek in predvi-
den konec del).

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– kalkulacijske osnove za gradbeno me-

hanizacijo in prevozna sredstva,
– druge ugodnosti.
7. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer po pošti
ali osebno na naslov: Občina Loški Potok,
Hrib 102, Loški Potok.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj - Rekonstruk-
cija ceste Hrib–Racna gora–meja z Občino
Loška dolina” in navedbo imena ponudni-
ka ter naslovnika. Nepravilno opremljene
in vsebinsko pomanjkljive ponudbe bo ko-
misija zavrnila že v postopku odpiranja po-
nudb.

8. O času in kraju javnega odpiranja po-
nudb bodo ponudniki obveščeni pisno dva
dni pred odpiranjem.

9. O izboru najugodnejšega ponudnika,
ki ga bo izvedla komisija investitorja v roku
10 dni po odpiranju ponudb, bodo ponudni-
ki obveščeni pisno.

Občina Loški Potok

Št. 14/97 Ob-1068

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

javni razpis
za izvajanje del za izgradnjo

vodovodnega sistema v Občini Osilnica
1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica

16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: s pogodbo na podla-

gi javnega razpisa se odda naslednje javno
naročilo: vodooskrba s pitno vodo v Občini
Osilnica.

3. Razpisna dokumentacija: dokumenta-
cija - popis del je na razpolago na sedežu
Občine Osilnica, Osilnica 16, Osilnica vsak
delovni dan od 7. do 14. ure.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
51300-630-10035, Občina Osilnica, s pripi-
som: Javni razpis - vodooskrba v Občini
Osilnica.

4. Predmet razpisa: je izbira najugodnej-
šega izvajalca za izvajanje del za izgradnjo
vodovodnega sistema na demografsko ogro-
ženem območju Občine Osilnica:

a) črpališče Bezgarji,
b) vodovod Bezgarji– Bezgovica,
c) vodovod Zgornji Čačič–Padovo–Križ-

mani,
d) vodohran 50 m3 Osilnica,
e) črpališče Ribjek,
f) elektroinstalacije.
Prijavi se lahko samo tisti ponudnik, ki

je odkupil razpisno dokumentacijo.

Informacije po telefonu 061/801-517.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša:

a) 5,3 mio SIT,
b) 16,4 mio SIT,
c) 11,6 mio SIT,
d) 4,4 mio SIT,
e) 1,8 mio SIT,

f) 10 mio SIT (ocena).
6. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del, kot je razpisan oziroma
odločiti za fazno gradnjo, glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, sredstva
občine...). Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do uveljavljanja kakršnegakoli
odškodninskega zahtevka.

7. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: pričetek in obseg del je po dogovoru in
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dokon-
čanje prevzetih del je po dogovoru in v skla-
du z razpoložljivimi sredstvi.

Dela se obračunavajo po izstavljenih za-
časnih obračunskih situacijah za opravljeno
delo.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del,

– strojne in delovne kapacitete,
– reference na podobnih delih,
– ponudbena cena za enoto,
– način plačila in fiksnost cen,

– garancijski roki,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soditi o izbiri najugodnejšega izvajalca v
skladu z merili iz te točke.

9. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št.  28/93 in 19/94).

10. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov: Občina Osilnica,
Osilnica 16, Osilnica.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z označbo “Ne odpi-
raj - ponudba za izgradnjo vodovodnega si-
stema v Občini Osilnica.”

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

11. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravil Občinski svet občine Osilnica na
podlagi poročila in mnenja komisije za vo-
denje postopka javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

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

Prepozne,  nepravilno  opremljene,  ne-
popolne  ali  nejasne  ponudbe  bodo  izlo-
čene.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Osilnica

Št. 14/97 Ob-1069

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Občina Osilnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo del: modernizacije in ureditve

odvodnjavanja na lokalni cesti L št. 3612
Podvrh–Križmani–Padovo v dolžini

1.600 m
1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica

16, Osilnica.
2. Predmet razpisa: s pogodbo na podla-

gi javnega razpisa se odda naslednje javno
naročilo: modernizacija in ureditev odvod-
njavanja na LC L št. 3612 Podvrh–Križma-
ni–Padovo.

3. Razpisna dokumentacija: dokumenta-
cija, popis del je na razpolago na sedežu
Občine Osilnica, Osilnica 16, Osilnica vsak
delovni dan od 7. do 14. ure.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
51300-630-10035, Občina Osilnica, s pripi-
som: Javni razpis za izbiro najugodnejšega
izvajalca za izvedbo del - modernizacije in
ureditve odvodnjavanja na LC L št. 3612
Podvrh–Križmani–Padovo.

4. Predmet razpisa: modernizacija in ure-
ditev odvodnjavanja na lokalni cesti L št.
3612 Podvrh–Križmani–Padovo v dolžini
1.600 m na demografsko ogroženem območ-
ju Občine Osilnica.

Izvedba del zajema: zemeljska dela,
zgornji ustroj (asfaltiranje ceste z ustrezni-
mi muldami in bankinami), odvodnjavanje,
zidove in cestno opremo.

Informacije po telefonu 061/801-517.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:

ca. 26 mio SIT.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja

del: rok za izvedbo del začne teči po podpi-
su pogodbe, dokončanje prevzetih del je ko-
nec leta 1997 oziroma v skladu s pogodbo.

Dela se obračunavajo po izstavljenih za-
časnih obračunskih situacijah za opravljeno
delo.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del,

– reference za področje razpisanih del,
– ponudbena cena za enoto (izkop

SIT/m3, nakladanje, prevoz in razgrinjanje
SIT/m3, valjanje SIT/m2, asfaltiranje SIT/m2,
dobava in izdelava betonskih cevnih propu-
stov SIT/tm, drenaža SIT/tm, tlakovanje
SIT/m2, itd.),

– strojne in delovne kapacitete,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski roki,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
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8. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-
bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št.  28/93 in 19/94).

9. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 30 dni po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov: Občina Osilnica,
Osilnica 16, 1337 Osilnica.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z označbo “Ne odpi-
raj - ponudba za izbiro izvajalca del moder-
nizacije LC L št. 3612 Podvrh–Križmani–
Padovo”.

10. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravil Občinski svet občine Osilnica na
podlagi poročila in mnenja komisije za vo-
denje postopka javnega razpisa za oddajo
javnih naročil.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

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

Prepozne,  nepravilno  opremljene,  ne-
popolne  ali  nejasne  ponudbe  bodo  izlo-
čene.

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

Občina Osilnica

Št. 012-1/97-02 Ob-1070

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), odredbe o spremembah in
dopolnitvah odredbe o financiranju in sofi-
nanciranju 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 Laško v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Celje
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Laško v letu 1997

1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, Laško.

2. Razpisno dokumentacijo in strokovne
informacije dobite na sedežu Občine Laško
pri Oddelku za investicije in prostor, pone-
deljek, sredo in petek od 7. do 8. ure v
10 dneh po objavi razpisa.

3. Predmet razpisa: redna in občasna
vzdrževalna dela na gozdnih cestah. Obseg
vzdrževalnih del je podrobno razčlenjen v
razpisni dokumentaciji, obsega pa pred-
vsem:

– grederiranje,
– obnova planuma,

– gramoziranje s planiranjem,
– utrjevanje z valjanjem,
– strojno čiščenje jarkov,

– vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,121.500 SIT, vključno s prometnim dav-
kom. Od tega za K.E. Laško 1,908.000 SIT
in za K.E. Radeče 213.500 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
na, sredstva lokalnih skupnosti in drugih).
Izvajalec v tem primeru ni opravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo
Pričetek  in  obseg  del  bo  določen  v

pogodbi v skladu z razpoložljivimi sredstvi,
zaključek del je do 30. 10. 1997. Dela se
izvajajo po kvartalnih operativnih planih.

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

7. Merila za izbiro izvajalca
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– pripravljenost vključiti v kalkulacijo

sodelovanje z uporabniki gozdnih cest,
– upoštevanje razpisne dokumetacije in

druge morebitne ugodnosti.
8. Ostali pogoji - ponudniki morajo pri-

ložiti k pogodbi:
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter da
sprejema pogoje naročnika;

– dokazilo o usposobljenosti ponudnika
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje tovrstne dejavnosti po
4. oziroma 75. členu zakona o gospodarskih
javnih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 in
29/94);

– osnutek izvajalske pogodbe.
9. Ponudbe za javni razpis predložite v

15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj” - javni razpis vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Laško,
v tajništvo urada župana Občine Laško, ali
poslati na naslov Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, Laško. Na ovojnici mora biti naslov
pošiljatelja.

10. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni v razpisni dokumenta-
ciji.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pismeno pooblastilo za za-
stopanje.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

Občina Laško in
Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Celje

Ob-1071

Na osnovi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, kot inve-
stitor

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo sanacije 3  zemeljskih plazov:
1. Zemeljski plaz na LC Brezovec
2. Zemeljski plaz pod stanovanjsko hi-

šo in gospodarskim poslopjem Letonja
Rozalija, Paradiž 31

3. Zemeljski plaz pod stanovanjsko hi-
šo Meznarič Katarina, Gradišča 68

Okvirna vrednost del je 8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo in dodatne in-

formacije dobite pri Slavku Bratuša na se-
dežu občine ali po telefonu 062/708-275 v
roku 8  dni po objavi v Uradnem listu RS.

Rok pričetka del po dogovoru, rok do-
končanja del 20. 6.1997.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: ponudbena cena, reference, druge
ugodnosti.

Rok za oddajo ponudb je 10. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 13. ure, odpiranje
ponudb bo isti dan ob 14. uri na sedežu
Občine Gorišnica.

Ponudba mora vsebovati elemente 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil, (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudbe pošljite na naslov Občina Gori-
šnica, Gorišnica 54 v zapečateni ovojnici z
oznako “ Ne odpiraj - ponudbe za sanacijo
zemeljskih plazov “.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Gorišnica

Št. 464-06-117/97 Ob-1072

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1.
člena uredbe o začasnem financiranju po-
treb iz proračuna Republike Slovenije v pr-
vem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96)
in na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov

pravnih storitev v postopkih
denacionalizacije in komasacije

1. Predmet razpisa je izdelava osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije in komasacije po
opravljenem posvetovanju s pooblaščenim
delavcem naročnika. Mesečno je treba izde-
lati najmanj 10 osnutkov odločb, za kar zna-
ša plačilo 200.000 SIT. Ta vrednost se bo za
vsak več narejen osnutek odločbe sorazmer-
no povečala.

2. Predvidena vrednost del v prvem pol-
letju leta 1997 je največ 8,000.000 SIT, v
drugem polletju leta 1997 pa v skladu s
proračunom Republike Slovenije za l. 1997.

3. Merila za izbiro ponudbe so:
– končana pravna fakulteta in opravljen

pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področ-

ju denacionalizacije in komasacije.
4. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– fotokopijo diplome pravne fakultete in

spričevala o opravljenem pravosodnem iz-
pitu,
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– reference.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumen-

tacijo in oznako Ne odpiraj - ponudba za
javni razpis - denacionalizacija in komasa-
cija je treba oddati v zaprtih kuvertah na
naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Parmova 33.

Ponudbe morajo na gornji naslov prispe-
ti do vključno 17. 4. 1997. Ponudbe bo po
preteku roka odprla komisija za odpiranje
in ocenjevanje ponudb. Nepopolnih in pre-
pozno oddanih vlog oziroma ponudb komi-
sija ne bo obravnavala in jih bo ponudni-
kom vrnila.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Parmova 33, dne 21. 4. 1997,
ob 13. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju,
trakt VI. Pri odpiranju ponudb so lahko nav-
zoči le ponudniki ali njihovi pooblaščeni
predstavniki.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v pet-
najstih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Parmova 33, tel. 061/323-643, int. 296.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Ob-1073

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
Staninvest Maribor, p.o., po pooblastilu Sta-
novanjskega sklada občine Maribor

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela

na objektih
1. Naročnik: Staninvest Maribor p.o.

Grajska ulica 7, Maribor v svojem imenu in
za račun Stanovanjskega sklada občine Ma-
ribor, Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa so naslednja dela:
A) Livadna 34, Maribor
  1. obnova strehe,
  2. obnova mizarskih izdelkov,
  3. sanacija vlage,
  4. obnova elektroinštalacij.
B) Mlinska 34, Maribor
  1. obnova fasade.
C) Koroška 56, Maribor
  1. plinifikacija objekta,
  2. obnova elektroinštalacij,
  3. obnova vodovodne in odtočne inšta-

lacije,
  4. obnova strehe.
D) Gospejna 13, Maribor
  1. kleparska dela,
  2. mizarska dela,
  3. obnova vodovodne in odtočne inšta-

lacije,
  4. obnova fasade.
E) Koroška 31, Maribor
  1. obnova dimnikov in strehe,
  2. obnova kleparskih izdelkov,
  3. obnova vodovodne in odtočne inšta-

lacije.
F) Koroška 94, Maribor
  1. obnova vodovodne in odtočne inšta-

lacije,
  2. obnova elektroinštalacij.
G) Strma 15, Maribor

  1. sanacija vloge,
  2. obnova vodovodne in odtočne inšta-

lacije.
3. Orientacijska vrednost del:
A) 5,000.000 SIT; B) 5,600.000 SIT; C)

3,000.000 SIT; D) 4,000.000 SIT; E)
1,500.000 SIT; F) 1,500.000 SIT; G)
2,500.000 SIT.

4. Rok pričetka del: maj 1997.
5. Rok dokončanja del: 30. 6. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– plačilni pogoji (min. 60 dni),
– rok izvedbe,
– eventualne druge ugodnosti.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
7. Posebni pogoji: ponudnik mora hkrati

s ponudbo nakazati varščino za resno po-
nudbe v višini 5% ponujenih del.

Izbranemu ponudniku bo varščina vrnje-
na hkrati s plačilom prve situacije, ostalim
ponudnikom, pa v osmih dneh po opravljeni
izbiri.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovnik od 8. do 10. ure
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7/I, prvih 10 dni po objavi razpisa, in sicer
za:

A) Gašparin Srečko; B) Marodi Suzana;
C) Veber Karla; D) Jug Jadviga; E) F) Čeh
Dušan; in G) Buždon Boris.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe na
tel. 062/225-011.

Pri dvigu razpisa dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,20% od orientacijske vred-
nosti del na žiro račun št. 51800-601-11903
z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis – A, B, C, D, E, F ali G”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
vključno 25. 4. 1997 do 9. ure, na naslov:
Staninvest Maribor, p.o., Grajska ul. 7, Ma-
ribor, v zaprti kuverti z oznako del (A, B, C,
D, E, F ali G), za vsako razpisano delo
posebej.

10. Javno odpiranje ponudb bo 29. 4.
1997, v prostorih Staninvest Maribor, p.o.,
Grajska ul. 7/I ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev po fa-
zah.

Staninvest Maribor, p.o.

Št. 021-2/97 Ob-1074

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Stanovanjski sklad občine Dravograd ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

kotlovnice Robindvor prehod ogrevanja
s srednje težkega na extra lahko

kurilno olje
1. Naročnik del je Stanovanjski sklad ob-

čine Dravograd, za skupnost lastnikov Ro-
bindvor.

2. Predmet razpisa je:
– preureditev kotlovnice v naselju Ro-

bindvor – sprememba načina ogrevanja iz
srednje težkega na extra lahko kurilno olje,

– izdelava projekta PGD in PZI.
3. Okvirna vrednost del je 5,000.000 SIT.
4. Rok pričetka del je 15. 5. 1997, rok

dokončanja del pa 30. 9. 1997.
5. Razpisna dokumentacije – popis del

je na razpolago pri referentki za stanovanj-
ske zadeve na Občini Dravograd, Trg 4.
julija 7.

6. Ponudbe morajo smiselno vsebovati
elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, garancija, fiksnost cen,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca.

8. Rok za dostavo pisne ponudbe je 8 dni
po objavi razpisa na Občino Dravograd –
Stanovanjski sklad.

9. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “ponudba za preureditev kotlovnice
Robindvor – Ne odpiraj!”.

10. Ponudbe bo obravnaval Upravni od-
bor skupnosti lastnikov Robindvor, dva dni
po izteku roka za oddajo ponudb.

11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Stanovanjski sklad
Občine Dravograd

Št. 021-2/97 Ob-1075

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

javni razpis
za nabavo računalniške opreme,

ureditev in vzdrževanje računalniške
mreže

1. Naročnik: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd.

2. Predmet razpisa: dobava in instalacija
računalniške strojne in programske opreme
ter računalniškega materiala po razpisni do-
kumentaciji.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na Občini Dravograd vsak delovnik med
8. in 12. uro.

3. Okvirna vrednost razpisa: 2,000.000
SIT.

4. Predviden rok dobave: postopno do
konca leta 1997 skladno z naročili naroč-
nika.

5. Ponudbe morajo smiselno vsebovati
elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:
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– celovitost ponudbe,
– kvaliteta,
– rok plačila,
– cena,
– morebitni količinski popust,
– rok in način dobave,
– drugo.
7. Rok oddaje ponudbe je 10 dni po raz-

pisu v Uradnem listu RS, do 14. ure na
naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd. Ponudbe morajo biti pre-
dane v zaprti kuverti z napisom: “Ne odpi-
raj – javni razpis” z oznako ponudnika in z
navedbo predmeta javnega razpisa.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po izteku roka za oddajo ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh
od dneva odpiranja ponudb.

10. Vse podrobnejše informacije dobite
ob delovnih dnevih med 8. in 12. uro pri
tajnici občine Lidiji Požgan, Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-011.

Št. 021-2/97 Ob-1076

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

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Naročnik: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd.

2. Predmet razpisa: dobava pisarniškega
in potrošnega računalniškega materiala:

– map, fotokopirnega ter računalniškega
papirja, ipd.

– spenjačev, luknjačev, kalkulatorje,
– pisal (flomastrov, kemičnih svinčni-

kov, svinčnikov ipd.).
3. Rok dobave: postopno do konca leta

1997 v skladu z naročili naročnika.
4. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
2,500.000 SIT.

5. Ponudbe morajo smiselno vsebovati
elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– kvaliteta,
– rok plačila,
– cena,
– morebitni količinski popust,
– rok in način dobave,
– drugo.
7. Ni nujno, da je najcenejša ponudba

najugodnejša.
8. Rok oddaje ponudbe je 10 dni po raz-

pisu v Uradnem listu RS, do 14. ure na
naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd. Ponudbe morajo biti pre-
dane v zaprti kuverti z napisom: “Ne odpi-
raj – javni razpis” z oznako ponudnika in z
navedbo predmeta javnega razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po izteku roka za oddajo ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh
od dneva odpiranja ponudb.

11. Vse podrobnejše informacije dobite
ob delovnih dnevih med 8. in 14. uro pri
tajnici občine Lidiji Požgan, Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-011.

Št. 021-2/97 Ob-1077

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo sanitarnega kontejnerja
1. Naročnik: Občina Dravograd, Trg 4.

julija 7, Dravograd.
2. Predmet razpisa: nabava sanitarnega

kontejnerja.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete

na Občini Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

3. Predračunska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Predviden rok dobave: maj 1997.
5. Ponudbe morajo smiselno vsebovati

elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

6. Ni nujno, da je najcenejša ponudba
najugodnejša.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta,
– reference,
– cene in plačilni pogoji,
– garancija,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok oddaje ponudbe je 10 dni po raz-

pisu v Uradnem listu RS, do 14. ure na
naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd. Ponudbe morajo biti pre-
dane v zaprti kuverti z napisom: “Ne odpi-
raj – javni razpis” z oznako ponudnika in z
navedbo predmeta javnega razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po izteku roka za oddajo ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh
od dneva odpiranja ponudb.

11. Vse podrobnejše informacije dobite
ob delovnih dnevih med 8. in 14. uro pri
Rihardu Veršovnik, Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.
0602/83-011.

Občina Dravograd

Št. 127/97 Ob-1078

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)

delni ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
terenski popis intenzivnih sadovnjakov
na območju primorske in prekmurske

regije v letu 1997
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Vožarski pot 12.

2. Predmet razpisa je izvedba terenskega
popisa intenzivnih sadovnjakov na območju
primorske regije (Ajdovščina, Ilirska Bistri-
ca, Idrija, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran,
Postojna, Sežana in Tolmin) in prekmurske
regije (Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
in Murska Sobota).

V okviru naloge je potrebno:
– udeležiti se pouka za inštruktorje,
– opraviti pouk za popisovalce,
– obiskovati in popisati po delno priprav-

ljenem seznamu gospodinjstva, ki imajo ali
obdelujejo skupaj 10 arov in več sadnih dre-
ves žlahtnih sort ali 5 arov in več jagodičja
(skupaj približno 2500),

– pregledati popisni material in ga kom-
pletirati,

– koordinirati delo popisovalcev.
Vsebino obrazca in metodologijo pred-

piše Statistični urad Republike Slovenije.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša

3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je april

1997, rok dokončanja del pa 31. 5. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo je mogoče

dobiti na Statističnem uradu Republike Slo-
venije, Ljubljana, Vožarski pot 12, soba št.
73, vsak dan med 9. in 11. uro, pri Angeli
Juvanc.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be.

Vsebovati morajo še:
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,
– opis organizacije dela – organizirano-

sti dela,
– ponudbene predračune, ki se priprav-

ljajo na podlagi cen iz trenutno veljavnega
cenika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom,

– vzorec pogodbe z rokom plačila 30 dni
in drugi pogoji,

– način zavarovanja izpolnitvene obvez-
nosti iz pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost in fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti...).
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do upoštevana navedena merila.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-

plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
8. Ponudbe se lahko oddajo osebno v vlo-

žišču oziroma po pošti najkasneje 10. dan
po objavi do 14. ure, na naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vo-
žarski pot 12. Ponudba mora biti oddana v
zaprti kuverti, ki mora biti pravilno oprem-
ljena, s pripisom “Ne odpiraj, ponudba za
izvedbo popisa intenzivnih sadovnjakov”.

9. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka iz 8. točke ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu naročnika, Vožarski pot 12.
Če bo tretji dan po poteku roka iz 8. točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan. Predstavniki ponud-
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nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
Ta objava velja kot vabilo.

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

11. Vsa dodatna pojasnila je mogoče do-
biti pri Angeli Juvanc in Joji Krznar, po tel.
061/216-849.

Statistični urad Republike Slovenije

Ob-1079

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Bohinj v letu 1997

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

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, Odsek
za gozdne prometnice in tehnologijo pri An-
dreju Klinarju, dipl. inž.

3. Predmet razpisa:
a) ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma dražni-
kov, čiščenje cevnih in ploščatih propustov,
ročne izklope koritnic in prečnih kanalov,
ročno posipanje cestišča, urejanje brežin in
vzdrževanje objektov na gozdnih cestah,

b) strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah,

c) zimsko vzdrževalna dela za sezono
1997/98.

Pri tej postavki gre za označevanje gozd-
nih cest, pluženje in posipanje.

Za vsa dela pod točko a, b in c bo izbran
en ponudnik.

4. Orientacijska vrednost del znaša
5,300.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti obseg del, kot je razpisan,
glede na pridobitev sredstev (sredstva iz dr-
žavnega proračuna, pristojbine). Izbran iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do odš-
kodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je v letu 1997. Dela se izvajajo po kvar-
talnih operativnih planih.

6. Plačilni pogoji v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96).

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– cenik razpisnih del po enotah mere,
– skupna vrednost razpisnih del,
– seznam lastne mehanizacije,
– osnutek pogodbe,
– ostale ugodnosti.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene razpisanih del po enotah mere,

skupna vrednost razpisanih del,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen in druge

ugodnosti.

9. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Obči-
na Bohinj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Bohinj. Na kuverti mora biti
naslov pošiljatelja.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika 7. 4. 1997 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo istega dne 7. 4.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Bohinj

Občina Bohinj

Št. 352-1/97-21 Ob-1080

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni rapis
za izbiro pooblaščenih izvajalcev za

izdelavo lokacijske dokumentacije za
Občino Dravograd

1. Naročnik del je Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd.

2. Predmet razpisa je izbira pooblašče-
nih izvajalcev za izdelavo lokacijske doku-
mentacije za Občino Dravograd.

3. Na razpis se lahko prijavijo projektiv-
na podjetja (gospodarske družbe in samo-
stojni podjetniki), ki:

– imajo ustrezno registracijo,
– imajo zaposlenega najmanj enega de-

lavca, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščene-
ga inženirja s področja dejavnosti (dipl. inž.
arh., dipl. inž. kraj. arh. ali druge tehnične
smeri, če ima opravljen strokovni izpit,

– odločba o opravljanju gospodarske de-
javnosti po 4. členu zakona o gospodarskih
javnih službah.

4. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

odgovornih projektantov,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornega projektanta,
– dokazilo o finančni boniteti ponudnika,
– dokazilo o zavarovanju dejavnosti ali

izjavo, da je pred podpisom pogodbe pri-
pravljen skleniti tovrstno zavarovanje,

– merila za vrednotenje storitev izdelave
lokacijske dokumentacije in cenik urnih po-
stavk za posamezna strokovna opravila ter
povprečno ceno za izdelano lokacijsko do-
kumentacijo s predvidenim največjim od-
stopanjem.

5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so zahteva-
ni z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost izdelave ponudbe, ok-
virni čas izdelave lokacijske dokumentacije
in druge ugodnosti, ki zagotavljajo uspešno
izvajanje del (kvaliteta, konkurenčnost, ro-
ki, ipd.).

Od ponudnikov pričakujemo tudi po-
drobno poznavanje prostorsko-urbanistične

problematike Občine Dravograd kar mora
biti izkazano z referenčno listo oziroma iz-
javo ponudnika, da bo najkasneje v roku
enega meseca detaljno proučil celotno ur-
banistično-prostorsko problematiko občine
(veljavni odloki, srednjeročni in dolgoročni
prostorski plan, kategorizacija kmetijskih
zemljišč, zazidalni načrti in drugi prostor-
ski izvedbeni načrti in akti občine) in da
zagotavlja izvedbo del v skladu s pravili
stroke in veljavno zakonodajo.

7. Po tem javnem razpisu bosta s pogod-
bo predvideno izbrana najmanj dva izvajal-
ca, s tem, da se s pogodbo o izvajanju stro-
kovnih del izdelave lokacijskih dokumenta-
cij za območje Občine Dravograd določi
odpovedni rok za naročnika in izvajalca za
dobo treh mesecev.

8. Predviden rok pričetka dela je takoj
po podpisu pogodbe. Rok za dostavo pisne
ponudbe je 15 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Dra-
vograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

9. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ponudba za izdelavo lokacijske do-
kumentacije – Ne odpiraj!”.

10. Ponudniki bodo o datumu javnega
odpiranja ponudb obveščeni pisno oziroma
po faksu.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih.

Št. 352-1/97-21 Ob-1081

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni rapis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo zazidalnega (ureditvenega)

načrta območja Špicfeld v Dravogradu
1. Naročnik del je Občina Dravograd,

Trg 4. julija 7, Dravograd.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izdelavo zazidalnega načrta (ureditvenega)
načrta območja Špicfeld v Dravogradu.

3. Okvirna vrednost del je 3 mio SIT.
4. Rok izdelave je oktober 1997.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
referatu za gospodarske dejavnosti in ureja-
nje prostora Občine Dravograd, Trg 4. julija
7, Dravograd.

Razpisno dokumentacijo sestavlja: konč-
no poročilo urbanistične delavnice, Dravo-
grad, december 1996; Definiranje najvaž-
nejših elementov novelacije dolgoročnega
družbenega plana Občine Dravograd; Od-
lok o prostorskih ureditvenih pogojih uredi-
tvenega območja naselja Dravograd, Otiški
vrh in Šentjanž (MUV, št. 7/90) in navodila
župana o obveznih elementih ponudbe za
izdelavo zazidalnega (ureditvenega) načrta
območja Špicfeld v Dravogradu (definira-
nje namembnosti površin rabe območja
Špicfeld, opredelitev meja stanovanjskih ob-
jektov, športnih objektov in naprav, poko-
pališke dejavnosti, obvoznice, zelene povr-
šine, rekreativna dejavnost ipd.).

Ponudnikom oziroma kandidatom za iz-
vajalce po tem javnem razpisu bo na voljo
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tudi druga urbanistična dokumentacija Ob-
čine Dravograd (najvažnejši odloki in drugi
predpisi na področju urejanja prostora in
varstva okolja v Občini Dravograd).

Originalno dokumentacijo, ki je na voljo
v manjšem številu izvodov, bodo ponudniki
prejeli na reverz za omejeni čas s pravico
fotokopiranja elementov, potrebnih za se-
stavo ponudbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost izdelave ponudbe, ter-
minski plan izdelave najvažnejših sestavin
zazidalnega (ureditvenega) načrta vse do de-
finiranja roka objave zazidalnega načrta v
uradnem glasilu.

Ponudniki so dolžni k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornih projektantov,
– izjavo, da je ponudnik pred podpisom

pogodbe pripravljen zagotoviti zavarovanje
plačil s strani naročnika s predložitvijo dveh
bianco akceptnih nalogov.

Med ključnimi merili so tudi roki izdela-
ve s končnim rokom in druge ugodnosti, ki
zagotavljajo uspešno izvedbo vsebine raz-
pisa (cena, fiksnost cene, plačilni roki).

7. Predviden rok pričetka dela je takoj
po podpisu pogodbe. Rok za dostavo pisne
ponudbe je 15 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Dra-
vograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ponudba za izdelavo zazidalnega
(ureditvenega) načrta območja Špicfeld v
Dravogradu – Ne odpiraj!”.

9. Ponudniki bodo o datumu javnega od-
piranja ponudb obveščeni pisno oziroma po
faksu.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sreds-
tva brez plačila odškodnine ponudnikom
oziroma izvajalcu.

Št. 352-1/97-21 Ob-1082

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni rapis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana Občine Dravograd
1. Naročnik del je Občina Dravograd,

Trg 4. julija 7, Dravograd.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izdelavo prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Dravograd.

3. Okvirna vrednost del je 10 mio SIT.
4. Rok izdelave je marec 1998.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
referatu za gospodarske dejavnosti in ureja-
nje prostora Občine Dravograd, Trg 4. julija
7, Dravograd.

Razpisno dokumentacijo sestavlja: konč-
no poročilo urbanistične delavnice, Dravo-

grad, december 1996; Definiranje najvaž-
nejših elementov novelacije dolgoročnega
družbenega plana Občine Dravograd; Od-
lok o prostorskih ureditvenih pogojih uredi-
tvenega območja naselja Dravograd, Otiški
vrh in Šentjanž (MUV, št. 7/90) in navodila
župana o obveznih elementih ponudbe za
izdelavo prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Dravograd.

Ponudnikom oziroma kandidatom za iz-
vajalce po tem javnem razpisu bo na voljo
tudi druga urbanistična dokumentacija Ob-
čine Dravograd (najvažnejši odloki in drugi
predpisi na področju urejanja prostora in
varstva okolja v Občini Dravograd, družbe-
ni plan občine za obdobje 1986–90 s karto-
grafskim delom, družbeni plan občine za
obdobje 1986–2000 – kartografski del, pri-
loga 1, priloga 2, kmetijski prostorski plan
– kategorizacija kmetijskih zemljišč s pedo-
sekvencami ipd.).

Originalno dokumentacijo, ki je na voljo
v manjšem številu izvodov, bodo ponudniki
prejeli na reverz za omejeni čas s pravico
fotokopiranja elementov, potrebnih za se-
stavo ponudbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost izdelave ponudbe,
(namen izdelave prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine
Dravograd, predlog pristopa, vsebina dela z
opredelitvijo vseh zakonsko določenih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega pro-
storskega plana občine); terminski plan iz-
delave najvažnejših sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega prostorskega plana izde-
lave in opredelitev faz spreminjanja s strani
pristojnih organov (strokovni organi, župan,
občinski svet) vse do definiranja rokov ob-
jave posameznih obligatornih faz oziroma
elementov prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Dravo-
grad v uradnem glasilu; opredelitev karto-
grafskih podlag in načina ter števila izdela-
ve najvažnejših elementov prostorskih se-
stavin.

Ponudniki so dolžni k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornih projektantov,
– dokazilo  o  finančni  boniteti  ponud-

nika,
– dokazilo o zavarovanju plačil naročni-

ka oziroma izjavo, da je ponudnik pred pod-
pisom pogodbe pripravljen zagotoviti zava-
rovanje plačil s strani naročnika s predloži-
tvijo dveh bianco akceptnih nalogov.

Med ključnimi merili so tudi roki izdela-
ve s končnim rokom in druge ugodnosti, ki
zagotavljajo uspešno izvedbo vsebine raz-
pisa (cena, fiksnost cene, plačilni roki, jam-
čevanje za napake – pogodbena kazen itd.).

7. Predviden rok pričetka dela je takoj
po podpisu pogodbe. Rok za dostavo pisne
ponudbe je 15 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Dra-
vograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ponudba za izdelavo prostorskih se-
stavin družbenega plana Občine Dravograd
– Ne odpiraj!”.

9. Ponudniki bodo o datumu javnega od-
piranja ponudb obveščeni pisno oziroma po
faksu.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sreds-
tva brez plačila odškodnine ponudnikom
oziroma izvajalcu.

Št. 352-1/97-21 Ob-1083

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni rapis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo zazidalnega načrta industrijske
cone Dravograd

1. Naročnik del je Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo zazidalnega načrta industrijske co-
ne Dravograd.

3. Okvirna vrednost del je 8 mio SIT.
4. Rok izdelave je oktober 1997.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
referatu za gospodarske djeavnosti in ureja-
nje prostora Občine Dravograd, Trg 4. julija
7, Dravograd.

Razpisno dokumentacijo sestavlja: konč-
no poročilo urbanistične delavnice, Dravo-
grad, december 1996; Definiranje najvaž-
nejših elementov novelacije dolgoročnega
družbenega plana Občine Dravograd; Od-
lok o prostorskih ureditvenih pogojih uredi-
tvenega območja naselja Dravograd, Otiški
vrh in Šentjanž (MUV, št. 7/90) in navodila
župana o obveznih elementih ponudbe za
izdelavo zazidalnega načrta industrijske co-
ne Dravograd (definiranje območja za obrt
in malo gospodarstvo, prosta carinska cona,
definicije meja industrijske cone, zelene po-
vršine, rekreativna dejavnost, ipd.).

Ponudnikom oziroma kandidatom za iz-
vajalce po tem javnem razpisu bo na voljo
tudi druga urbanistična dokumentacija Ob-
čine Dravograd (najvažnejši odloki in drugi
predpisi na področju urejanja prostora in
varstva okolja v Občini Dravograd, pro-
gramske osnove zazidalnega načrta indu-
strijske cone Otiški vrh–Šentjanž (MUV, št.
13/73), odlok o parcialnem ZN industrijske
cone II Dravograd (MUV, št. 2/78), odlok o
ZN industrijske cone Dravograd (MUV, št.
15/79)).

Originalno dokumentacijo, ki je na voljo
v manjšem številu izvodov, bodo ponudniki
prejeli na reverz za omejeni čas s pravico
fotokopiranja elementov, potrebnih za se-
stavo ponudbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost izdelave ponudbe, ter-
minski plan izdelave najvažnejših sestavin
zazidalnega načrta vse do definiranja rokov
objave zazidalnega načrta v uradnem gla-
silu.

Ponudniki so dolžni k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornih projektantov,
– izjavo, da je ponudnik pred podpisom

pogodbe pripravljen zagotoviti zavarovanje
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plačil s strani naročnika s predložitvijo dveh
bianco akceptnih nalogov.

Med ključnimi merili so tudi roki izdela-
ve s končnim rokom in druge ugodnosti, ki
zagotavljajo uspešno izvedbo vsebine raz-
pisa (cena, fiksnost cene, plačilni roki).

7. Predviden rok pričetka dela je takoj
po podpisu pogodbe. Rok za dostavo pisne
ponudbe je 15 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Dra-
vograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ponudba za izdelavo zazidalnega na-
črta industrijske cone Dravograd – Ne odpi-
raj!”.

9. Ponudniki bodo o datumu javnega od-
piranja ponudb obveščeni pisno oziroma po
faksu.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, do iz-
bire izvajalca tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sreds-
tva brez plačila odškodnine ponudnikom
oziroma izvajalcu.

Občina Dravograd

Št. 164-2/97-28 Ob-1092

Na podlagi 81. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrs-
tvo za pravosodje objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca strokovnega

izpopolnjevanja
1. Predmet razpisa je priprava in izved-

ba dveh seminarjev za sodnike, ki odločajo
v gospodarskih sporih, in sicer:

a) seminar z naslednjimi vsebinami:
– status gospodarskih subjektov,
– pravo vrednostnih papirjev,
– finančno računovodsko in davčno pra-

vo,
– primerjalno gospodarsko pravo ter
– kapitalska in finančno pravna vpraša-

nja poslovanja gospodarskih družb;
b) seminar z naslednjimi vsebinami:
– trg vrednostnih papirjev,
– prevzem podjetij,
– ničnost in izpodbojnost sklepov skupš-

čine ter
– procesno pravni vidiki sodnih sporov

po zakonu o gospodarskih družbah.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vsebinsko ustrezen program, in sicer:
a) za seminar pod a) prejšnje točke, v

trajanju približno 40 šolskih ur (dvakrat po
dva dni), predvidoma v mesecu maju in ok-
tobru 1997,

b) za seminar pod b) prejšnje točke, v
trajanju približno 20 šolskih ur( dva dni),
predvidoma v mesecu septembru 1997;

– podatke o predavateljih,
– osnutek pogodbe s predračunom, v ka-

terem mora biti navedena fiksna cena z
vključenim prometnim davkom ter plačilo v
30 dneh po zaključku seminarja,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ime in priimek pooblaščene osebe, ki

bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo, na
zahtevo naročnika.

Ponudba, ki ne bo vsebovala v alineah iz
te točke navedenih elementov, Ministrstvo
za pravosodje ne bo upoštevalo.

3. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ustrezen program z gradivom, prilago-
jenim potrebam dela gospodarskih sodni-
kov,

– cena (okvirna vrednost 4,500.000 SIT),
– predavatelji iz vrst vrhunskih strokov-

njakov s teoretičnim znanjem in poznava-
njem sodne prakse,

– ustrezni prostori za približno 40 udele-
žencev.

4. Prijavitelji morajo poslati pisne po-
nudbe v zaprtih kuvertah, na katerih mora
biti vidno označeno: “Prijava na javni raz-
pis za izbiro izvajalca strokovnega izpopol-
njevanja”, na naslov Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

5. Rok prijave: ponudbe morajo prispeti
v vložišče Ministrstva za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 11. aprila
1997, do 11. ure.

6. Javno odpiranje ponudb bo 15. aprila
1997 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Po-
nudbe bo odprla, pregledala in ocenila tri-
članska komisija Ministrstva za pravosodje.

7. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

8. Razpisna dokumentacija: pri Ministrs-
tvu za pravosodje je na razpolago poročilo
o opravljenem delu na področju izobraževa-
nja sodnikov v zadnjih štirih letih, ki je
dosegljivo pri Špeli Majcen, svetovalki vla-
de pri Ministrstvu za pravosodje, Županči-
čeva 3, Ljubljana, od 1. do 10. aprila 1997,
od 10. do 12. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 45 Ob-1094

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Povšetova
5, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(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 izbor najugodnejšega dobavitelja

pripravljene hrane in izvajanja čiščenja
poslovnih prostorov

A) Predmet razpisa je izbor najugodnej-
šega dobavitelja:

1. pripravljene hrane za potrebe prehra-
ne zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kaz-
ni zapora v Ljubljani, Oddelek Novo mesto,
Jerebova 1;

2. pripravljene  hrane  za  potrebe  pre-
hrane  zaprtih  oseb  v  Zavodu  za  presta-
janje kazni zapora v Ljubljani, Odprti od-
delek Ig,

3. za izvajanje čiščenja poslovnih pro-
storov v Zavodu za prestajanje kazni zapora
v Ljubljani (okvirna izmera tal 520 m).

B) Okvirna vrednost razpisa za 12 mese-
cev je:

1. za prehrano v Zavodu za prestajanje
kazni zapora v Ljubljani, oddelek Novo me-
sto – 10,000.000 SIT,

– za prehrano v Zavodu za prestajanje
kazni zapora v Ljubljani, Odprti oddelek Ig
– 1,800.000 SIT,

3. za izvajanje čiščenja poslovnih pro-
storov v Zavodu za prestajanje kazni zapora
v Ljubljani – 1,200.000 SIT.

Skupna vrednost pod točkami 1. in 2. je
zgolj okvirna in se spreminja glede na števi-
lo zaprtih oseb.

C) Dobavitelj mora pri prometu in hram-
bi prehrambenih artiklov ter pri pripravi in
transportu upoštevati vse veljavne predpise
iz tega področja.

D) Podrobnejše informacije dobijo zain-
teresirani ponudniki na naslovu naročnika:
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljublja-
na, Povšetova 5, pri Branku Davidoviću na
tel. 061/317-690 oziroma za oddelek Novo
mesto pri Borutu Primcu na tel. 068/321-950
oziroma za Odprti oddelek Ig pri Urošu Ah-
činu na tel. 061/662-010.

E) Z izbranim dobaviteljem ali dobavite-
lji bo sklenjena pogodba za dobo enega leta.

F) Pisna ponudba za dobavitelja priprav-
ljene hrane mora vsebovati:

– točen naslov podjetja, odgovorno ose-
bo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev,

– BON obrazec 1 in 2,
– podatke o zmogljivosti in številu zapo-

slenih,
– podatke o prevoznih zmogljivostih,
– izjavo, da je podjetje pripravljeno do-

stavljati hrano na gornje naslove vsak de-
lovni dan, soboto, nedeljo in praznik oziro-
ma izjavo dobavitelja za dneve, ko je sposo-
ben oskrbovati zavod s prehrano,

– izjavo, da je ponudnik sposoben poleg
običajne hrane po jedilniku zagotavljati do-
datno dietno hrano za posamezne primere,
ki jo predpiše zdravnik,

– reference o odjemalcih pripravljene
hrane,

– vzorec pogodbe,
– konkretno ponudbo z navedbo:
  – ceno posameznega obroka in skupno

ceno vseh dnevnih obrokov z vključenim
prevozom (vključujoč prometni davek),

  – rok veljavnosti cenika in vzroki even-
tualnih sprememb cen, plačilnih pogojev in
drugih finančnih ugodnosti,

  – odzivni čas po prijavi reklamacije
(dostava premalega števila obrokov...).

G) Pisna ponudba za izvajalca čiščenja
poslovnih prostorov mora vsebovati:

– točen naslov podjetja, odgovorno ose-
bo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev,

– BON obrazec 1 in 2,
– podatke o zmogljivostih in številu za-

poslenih,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– konkretno ponudbo z navedbo cene,

rok veljavnosti cenika in vzroki eventualnih
sprememb cen, plačilnih pogojev in drugih
finančnih ugodnosti.

H) Plačilni pogoji: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna oziroma drugih ugod-
nejših pogojih.

I) Merila in kriteriji za ugotavljanje na-
jugodnejšega ponudnika:
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– ocena zanesljivosti redne dostave hrane,
– odzivni čas po pripravi reklamacije,
– cena dnevnih obrokov s prevozom,
– finančne bonitete,
– celovitost ponudbe.
Izbran bo tisti dobavitelj ali dobavitelji,

ki bodo dali najugodnejšo ponudbo. Naju-
godnejša ponudba ni nujno najcenejša.

J) Naročnik si pridržuje pravico:
– da izbere po kriterijih in merilih kot

najugodnejšega enega ali dva dobavitelja za
posamezne dneve v tednu,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe drugega naju-
godnejšega dobavitelja po tem javnem raz-
pisu.

K) Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5,
1000 Ljubljana, ali oddane osebno v vložiš-
ču naročnika na istem naslovu.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 11. 4. 1997 do 14. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z javno vidnim napisom “Ne odpiraj –
javni razpis”.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997
ob 10. uri v Zavodu za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja prijav, morajo oseb-
no predložiti pismeno pooblastilo odgovor-
ne osebe ponudnika za zastopanje.

Nepravočasno prispele ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene take ponud-
nikom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahteva-
ne dokumentacije in podatkov, bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.

O odločitvi oziroma izboru bodo vsi po-
nudniki obveščeni pisno v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana

Št. 151/97 Ob-1093

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Občina Osilnica

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

obstoječih prostorov Podružnične šole
Osilnica ter za dobavo in montažo

opreme, učil in inventarja za potrebe
Podružnične šole Osilnica

1. Naročnik: Občina Osilnica, Osilnica
16, Osilnica.

2. Predmet razpisa: s pogodbo na pod-
lagi javnega razpisa se odda naslednje jav-
no naročilo: preureditev obstoječih prosto-
rov PŠ Osilnica ter dobava in montaža
opreme, učil in inventarja za potrebe PŠ
Osilnica.

3. Razpisna dokumentacija: popis del in
opreme je na razpolago, od dneva razpisa
dalje, vsak delovni dan od 7. do 14. ure na
sedežu Občine Osilnica, Osilnica 16.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 3.000 SIT za eno oziroma 5.000
SIT za obe točki javnega razpisa na žiro
račun št. 51300-630-10035, Občina Osilni-
ca, s pripisom: Javni razpis – Podružnična
šola Osilnica.

Morebitne dodatne informacije lahko do-
bite na tel. 061/801-517.

4. Predmet razpisa: izbira izvajalca za:
a) preureditev obstoječih prostorov PŠ

Osilnica (razpisana so gradbena, gradbe-
no-obrtniška in instalacijska dela),

b) dobavo in montažo opreme, učil in
inventarja za potrebe PŠ Osilnica.

5. Ponudniki se lahko prijavijo na eno ali
obe točki javnega razpisa iz 4. točke tega
razpisa.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9 mio SIT in sicer:

a) 7,2 mio SIT,
b) 1,8 mio SIT.
7. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva občine...). Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do uveljavljanja kakršnegakoli
odškodninskega zahtevka.

8. Predvideni rok pričetka del: takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe. Pred-
videni rok dokončanja del: po dogovoru in
v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

9. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del,

– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– popusti,
– garancijski roki,
– dobavni roki,
– opcija ponudbe,
– druge morebitne ugodnosti.
10. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št.  28/93 in 19/94).

11. Rok in način oddaje ponudbe: rok za
oddajo ponudbe je 15 dni po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov: Občina Osilnica,
Osilnica 16, 1337 Osilnica.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh lo-
čenih zaprtih ovojnicah.

Ovojnice morajo biti pravilno opremlje-
ne:

– prva ovojnica mora biti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za preureditev obstoječih
prostorov PŠ Osilnica”,

– druga ovojnica mora biti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za dobavo in montažo
opreme za potrebe PŠ Osilnica.”

Na ovojnicah mora biti naveden točen
naziv in naslov ponudnika.

12. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju ponudbe, morajo pred odpiranjem
predložiti pisno pooblastilo.

Prepozne,  nepravilno  opremljene,  ne-
popolne  ali  nejasne  ponudbe  bodo  izlo-
čene.

13. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Osilnica

Št. 21/97 Ob-1095

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
Dornava objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo odsekov

cest na demografskem področju Občine
Dornava

Razpisno dokumentacijo dobite na sede-
žu Občine Dornava, Dornava 125, vsak de-
lovni dan.

Strokovne informacije pa vam posreduje
Pavlica Milan, tel. (062) 772-731 ter
772-739, vsak dan od 8. do 10. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje določiti eventual-
no manjši obseg del od razpisanega z ozi-
rom na razpoložljiva sredstva ali odstopiti
od podpisa pogodbe. V obeh primerih imajo
ponudniki pravice do uveljavljanja odškod-
nine iz tega naslova.

Merila za izbiro ponudnika so: cene, re-
ference, rok izvedbe in strokovna usposob-
ljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure na sedežu Občine Dor-
nava.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj, ponudba za obnovo odse-
kov cest na območju Občine Dornava”.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Občine Dornava.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Dornava

Ob-1096

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zako-
na 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 izgradnjo

ceste Krka–Hočevje
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa je pridobitev izvajalca

za izgradnjo lokalne ceste na makedamskem
delu od Krke proti Hočevju. Predvidena je
rekonstrukcija lokalne ceste od obstoječega
asfalta v Malem Vidmu do obstoječega as-
falta proti Hočevju. Rekonstrukcija obsega
zemeljskega dela in asfaltno prevleko.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak uradni dan od 8. do 10. ure na Občini
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca, oziroma po potrebi po predhodnem do-
govoru. Če bo potrebno dodatno tolmačenje
v zvezi z razpisnimi deli, se obrnite na Jereb
Toneta, tel. 777-697.

4. Orietnacijska vrednost razpisanih del
je 29,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi mo-
rebitnega zmanjšanega obsega del ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja kakršne-
koli odškodnine iz tega naslova.
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6. Predvideni rok začetka del je april
1997, rok dokončanja del pa je 1. maj 1997.

7. Lokacija izgradnje cest je na make-
damskem delu od Krke do Hočevja.

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 8. 4. 1997

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Cesta Krka–Ho-
čevje – Ne odpiraj”.

Ponudbe, poslane po pošti morajo pris-
peti na navedeni naslov najkasneje do 8. 4.
1997 do 8. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997 ob
9. uri v  prostorih Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Ob-1097

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94), Občina Bled v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Bled objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine Bled
v letu 1997

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

razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, Odsek
za gozdne prometnice in tehnologijo pri An-
dreju Klinarju, dipl. inž.

3. Predmet razpisa:
a) Ročna cestarska dela zajemajo ročna

čiščenja cestnih odvodnikov oziroma draž-
nikov, čiščenja cevnih in ploščatih propu-
stov, ročne izkope koritnic in prečnih kana-
lov, ročno posipanje cestišča, urejanje bre-
žin in vzdrževanje objektov na gozdnih ce-
stah.

b) Strojna vzdrževalna dela vsebujejo
gredanje in profiliranje cestišča, valjanje ce-
stišča, nasipanje gramoznega materiala ter
vzdrževanje in izdelava objektov na gozd-
nih cestah.

c) Zimska vzdrževalna dela za sezono
1997.

Pri tej postavki gre za označevanje gozd-
nih cest, pluženje in posipanje.

Za vsa dela pod točko a, b in c bo izbran
en ponudnik.

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

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (sredstva iz državnega proraču-
na, pristojbine). Izbran izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del:
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je v letu 1997. Dela se izvajajo po kvan-
talnih operativnih planih.

6. Plačilni pogoji v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96).

7. Ponduba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– cenik razpisanih del po enotah mere,
– skupna vrednost razpisanih del,
– seznam lastne mehanizacije,
– osnutek pogodbe,
– ostale ugodnosti.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene razpisanih del po enotah mere,

skupna vrednost razpisanih del,
– strojne in delovne kapacitete,
– plačilni pogoji, fiksnost cen in druge

ugodnosti.
9. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-

sne dokumentacije dostavite tajništvu Obči-
ne Bled, Cesta svobode 13, najkasneje do
torka 8. aprila 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj – za javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah Občine Bled.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
9. aprila 1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Bled.

11. O izbiri bodo vsi ponudniki obvešče-
ni v roku 10. dni od odpiranja ponudb.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika v roku 10 dni po objavi do 12.
ure.

Občina Bled

Št. 89/97 Ob-1104

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvar-
da Kardelja št. 1, Nova Gorica objavlja na
podlagi 6. člena pravilnika o pogojih in na-
činu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna in iz sred-
stev sklada stavbnih zemljišč Občine Nova
Gorica (Uradno glasilo, št. 3/94)

javni razpis
za opravljanje storitev inženiringa s

strokovnim nadzorom za investicijska
dela za ureditev dvorane mestnega sveta
v prostorih Mestne občine Nova Gorica

1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-
ca,  Trg  Edvarda  Kardelja  št.  1,  Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa so storitve inženirin-
ga s strokovnim nadzorom za ureditev dvo-

rane Mestnega sveta v prostorih Mestne ob-
čine Nova Gorica.

3. Razpisne pogoje dobijo ponudniki z
dokazilom o vplačilu 5.000 SIT na žiro ra-
čun številka 52000-630-7001, Mestna obči-
na Nova Gorica – za razpis, na Mestni obči-
ni Nova Gorica, v prvem nadstropju, soba
št. 12 pri Ingrid F. Dornik vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

4. Informacije, potrebne za izdelavo po-
nudbe, dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica pri Janezu Korošcu, telefon 28-011,
interna 240, vsak delovni dan od 8. do 9. ure
in sicer 5 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS.

5. Predvidena vrednost inženiringa zna-
ša 1,3 mio SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je drugo
tromesečje 1997, dokončanje del v decem-
bru 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– primernost ponudbe za tovrstna dela,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev za tovrstne objekte,
– reference posameznikov, ki bodo

vključeni pri teh delih,
– cena in plačilni pogoji,
– finančno stanje ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo inženi-

ringa.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 10. členom v glavi citiranega pra-
vilnika.

9. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako ponudnika in opozorilom “Ne odpiraj
– Javni razpis – dvorana Mestnega sveta”,
morajo prispeti do 8. 4. 1997 do 12. ure na
naslov naročnika. Ponudniki, ki bodo po-
nudbe dostavili osebno, jih morajo oddati v
sobi številka 12 v prvem nadstropju Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica do iste ure.

10. Odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997 ob
12.10 v stekleni dvorani Mestne občine No-
va Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Št.II.6/23 Ob-1106

Javni razpis
za oddajo del izdelave katastra

kanalizacije
1. Naročnik je Komunala Koper, Ul. 15.

maja 4, Koper.
2. Dela, ki so predmet razpisa, obsegajo

ponudbo za izdelavo katastra kanalizacije v
Mestni občini Koper in sicer:

– izvedbo geodetskih izmer oziroma po-
snetka obstoječega stanja kanalizacije,

– izvedbo katastra kanalizacije z dosta-
vo kart KKN,

– izdelavo katastra za prenos v računal-
niško obliko.

3. Orientacijska vrednost obravnavanih
del je 6,500.000 SIT.

4. Detajlno so dela opredeljena v pro-
jektni nalogi, ki je sestavni del razpisni do-
kumentaciji.

5. Naročnik si pred sklenitvijo pogodbe
pridržuje pravico spremembe obsega del,
nastalih zaradi tehničnih ali finanačnih raz-
logov.

6. Vsebina ponudbe
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Ponudba mora biti izdelana skladno z
določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. Predvideni rok za pričetek del je maj
1997. Roki za dokončanje posameznih de-
lov projektne dokumentacije so določeni v
razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljensot ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– reference ponudnika za tovrstna dela,
– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe v skladu z

12. členom navedene odredbe in skladnost s
pogoji razpisa,

– plačilni in kreditni pogoji,
– rok izvršitve del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki prevzamejo v tajništvu podjetja Komu-
nala Koper, Ul. 15. maja 4, Koper, od 28. 3.
1997 do 8. 4. 1997 v času uradnih ur in sicer
po predložitvi potrdila o plačilu 15.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na ŽR
Komunale Koper št. 51400-601-10953, z oz-
nako objekta.

10. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe v času uradnih
ur na Komunali Koper, Ul. 15. maja 4 pri
Goranu Štrancarju dipl. inž. gr. tel.
066/38027.

11. Pisne ponudbe je potrebno oddati
najkasneje do petka, 11. 4. 1997 do 12. ure
na naslov: Komunala Koper, Ul. 15. maja 4,
Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis izdelave katastra kanalizacije”.

Na kuverti mora biti vidna identifikacija
ponudnika.

12. Odpiranje ponudb bo v petek, 11. 4.
1997 ob 12. uri, v sejni sobi Komunale Ko-
per.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

Komunala Koper

Št. 26/97 Ob-1107

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna RS v I. polletju
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in na podlagi
določil uredbe o postopku za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Javni zavod Triglavski narodni park
Bled, Kidričeva 2

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo notranjih

vzdrževalnih del v stanovanjski hiši
“Bohinjska”, Stara Fužina 38,

Ribčev Laz
1. Naročnik: TNP Bled, Kidričeva 2,

Bled.
2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela po

popisu.
3. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija: popis del

lahko ponudniki dvignejo 5 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS na Upravi TNP

Bled, Kidričeva 2, vsak dan od 8. do 12.
ure.

5. Rok izvedbe: 45 dni od podpisa po-
godbe – predvidoma v mesecu aprilu in ma-
ju 1997.

6. Opcija ponudbe: 60 dni.
7. Pogoji plačila: v 30 dneh po uspešni

primopredaji del.
8. Merila za izbor:
– reference,
– garancijski rok,
– cena,
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Ogled objekta, v katerem se bodo izvaja-

la razpisana dela je možen na naslovu Stara
Fužina 38, vsak dan od 7. do 16. ure.

Ponudbe pošljite v zapečateni kuverti na
naslov TNP Bled, Kidričeva 2, z oznako
“Ne odpiraj – razpis”. Datum prispetja po-
nudb je v ponedeljek, 7. april 1997 do
12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 7. aprila ob 12.30 v prostorih TNP
Bled, Kidričeva 2.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Javni zavod Triglavski narodni park

Št. 40/97 Ob-1108

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
19/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Ruše v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije, OE Maribor,
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine Ruše
za obdobje treh let

1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobijo ponudniki na Zavodu za goz-
dove Slovenije, OE Maribor. Ponudnik mo-
ra povrniti materialne stroške v višini 5.000
SIT.

3. Predmet razpisa.
Redna vzdrževalna dela v letih 1997,

1998, 1999 ter zimska vzdrževalna dela v
zimskih sezonah 1997/1998, 1998/1999 in
1999/2000 na gozdnih cestah območja Ob-
čine Ruše.

4. Orietnacijska vrednost letnega obsega
del je 17,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremem-
niti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstva državnega prora-
čuna, pristojbine, sredstva lokalnih skupno-
sti...). V tem primeru izvajalec ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Roki za izvedbo del.
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po letnih planih vzdrževanja gozd-
nih cest in po operativnih nalogih Zavoda
za gozdove Slovenije.

Zaključek del za letno vzdrževanje je
30. 11. 1999 in konec zimske sezone
1999/2000 za zimsko vzdrževanje.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za enoto, strojne in delovne kapa-
citete, način plačila in fiksnost cen, garan-
cijske ugodnosti, kakor tudi druge morebit-
ne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije.

Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Maribor,
Tyrševa 15, 2101 Maribor, v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah na območju Občine Ruše
za obdobje treh let”.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 40/97 Ob-1109

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
19/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) Občina Ruše objavlja

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije

sanacije zemeljskega plazu
in vzpostavitve prevoznosti gozdne ceste

Lobnica–Plazovnik
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Predmet razpisa
Izdelava tehnične dokumentacije za sa-

nacijo odrona in vzpostavitve prevoznosti
gozdne ceste Lobnica–Marolt.

3. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in dodatna po-

jasnila dobijo ponudniki na Občini Ruše,
Oddelek za stanovanjsko in komunalno gos-
podarstvo, Kolodvorska ulica 9, Ruše.

4. Orientacijska vrednost sanacije je
10,000.000 SIT.

5. Rok za izdelavo dokumentacije je en
mesec po objavi razpisa.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, ponud-
bena cena za tehnično dokumentacijo, pri-
merna usposobljenost strokovnih kadrov,
kakor tudi druge morebitne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije.

Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa na Občino Ruše, Od-
delek za komunalno gospodarstvo, Kolod-
vorska 9, 2342 Ruše, v zaprti kuverti z ozna-
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ko “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za
izbiro izvajalca tehnične dokumentacije sa-
nacije plazu in vzpostavitve prevoznosti
gozdne ceste Lobnica–Marolt”.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 40/97 Ob-1110

Občina Ruše, Kolodvorska 9, Ruše ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) in sredstev pridobljenih iz
naslova sanacije škode po neurju v letu 1996
naslednji:

javni razpis
za oddajo gradbenih del sanacije usadov

na lokalnih in krajevni cesti:
A. Sanacije usada na krajevni cesti –

Vinska pot v km 0,300,
B. Sanacije usada na krajevni cesti –

Vinska pot v km 0,600,
C. Sanacije usada na lokalni cesti št.

8810 Ruše–Smolnik,
D. Sanacije usada na lokalni cesti št.

8801 Duh–Gradišče.
I. Investitor: Občina Ruše, Kolodvorska

9, Ruše.
II. Predmet razpisa: zbiranje najugodnej-

šega ponudnika za izvajanje del sanacije
usadov na lokalnih cestah in krajevni poti.

Ponudnike bomo izbirali ločeno za vsa-
ko zgoraj navedeno lokacijo.

Ponudniki morajo dati pismeno izjavo,
da so seznanjeni z razpisno dokumentacijo.

III. Finančni pogoji:
– projektantska vrednost znaša

11.000,000.000 SIT za vse štiri razpisane
lokacije,

– v ponujeni ceni mora biti upoštevan
prometni davek,

– vsa dela se bodo obračunavala na pod-
lagi mesečnih situacij. Avansov ni.

IV. Predvideni začetek del: takoj po pod-
pisu pogodbe, in dokončanje po predlaga-
njem terminskem planu ponudnika.

V. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– reference,
– rok za dokončanje del,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu naju-

godnejši.
VI. Zahtevane priloge: ponudba mora

vsebovati vse sestavine kot so zahtevane v
12. členu odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).

VII. Dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo v prostorih
Falska cesta 18, Ruše (nad trgovino Merx)
I. nadstropje, soba št. 2 – Oddelek za komu-
nalno gospodarstvo, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure na podlagi predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev za
materialne stroške dokumentacije, ki jih na-
kažejo na žiro račun št. 51800-630-255552.

Dodatne informacije: Vladimir Krajcer,
tel. 062/661-178.

VIII. Rok za oddajo ponudb: ponudbo,
izdelano po zahtevah naročnika, mora po-
nudnik oddati v sprejemni pisarni Občine
Ruše, Kolodvorska 9, Ruše, ali poslati po
pošti, najpozneje 14 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za sanacijo usa-
dov”.

IX. Odpiranje ponudb: datum odpiranja
ponudb bo določen glede na čas objave raz-
pisa v Uradnem listu RS. Ponudnike bomo
pismeno seznanili o datumu ob času prevze-
ma dokumentacije.

Investitor si pridržuje pravico korekcije
obsega del z ozirom na razpoložljiva finanč-
na sredstva.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ruše

Št. 351-5/82 Ob-1111

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 59/96), zakona o cestah (Ur. l. SRS, št.
2/88) in odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) ter odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova parka in

komunalno urejanje v območju ZN ob
Bobnu v Hrastniku

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

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

ska in gradbena dela pri obnovi parkovnih
površin pri “stari občini” v Hrastniku, del
prometnih povezav v območju ZN Ob Bob-
nu.

3. Predvidena vrednost: orientacisjka
vrednost razpisanih del znaša ca. 5,500.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 10. 4.
1997, rok za dokončanje del pa je 10. 6.
1997.

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

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

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

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

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

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za obnovo parka ob “stari
občini” je potrebno dostaviti v vložišče
Uprave Občine Hrastnik 10. dan po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure.

3. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča

5, datum odpiranja pa bo komisija ponudni-
kom sporočila najmanj tri dni pred odpira-
njem.

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

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

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

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

– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale infromacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.

Št. 353-9/95 Ob-1112

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 59/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Občina Hrastnik kot inve-
stitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije za gradnjo vodovodnega
omrežja Marno, Unično, Krištandol
A) Splošni podatki:
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka

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

va projektne dokumentacije PGD, PZI za
gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih
Marno, Unično, Krištandol v Občini Hrast-
nik, zakoličba, pridobitev soglasij lastnikov
zemljišč.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 950.000
SIT.

4. Roki: predviden rok za oddajo projek-
tov je 30 dni po podpisu pogodbe.

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

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

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

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje in izvedbo razpisanih
del,

d) predlog pogodbe,
e) odločbo za gospodarske zadeve pri-

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

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za izdelavo projektne doku-
mentacije v Občini Hrastnik,” je potrebno
dostaviti v vložišče Uprave Občine Hrast-
nik 10. dan po objavi v Uradnem listu RS,
do 12. ure.
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3. O datumu odpiranja bo komisija po-
nudnike obvestila najmanj 3 (tri) dni pred
odpiranjem.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Uprave
Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.

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

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija in ostale in-

fromacije v zvezi z razpisom so kandidatom
na voljo na Direkciji za prostor, okolje in
javne komunalne službe Občine Hrastnik,
telefon 0601/43-600.

Št. 351-66/83 Ob-1113

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86), zakona
o cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina
Hrastnik kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev pokopališča na

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

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

tev pokopališča na Dolu pri Hrastniku.
3. Predvidena vrednost: orientacisjka

vrednost razpisanih del znaša ca. 4,500.000
SIT.

4. Roki: predviden začetek del je 10. 5.
1997, rok za dokončanje del je 20. 6. 1997.

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

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

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

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

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

2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne od-
piraj! Ponudba za ureditev pokopališča v
Občini Hrastnik,” je potrebno dostaviti v
vložišče Uprave Občine Hrastnik 10. dan
po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.

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

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence javnega razpisa komisija ob-

vestila najkasneje v 5 dneh po odpiranju
ponudb.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

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

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

– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in

ostale infromacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.

Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

Št. 072 - 010/97 Ob-1105

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

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo pisarniškega, potrošnega
računalniškega materiala in toaletno-

sanitarnega materiala za leto 1997
1. Predmet razpisa je dobava pisarniškega

in potrošnega računalniškega materiala ter toa-
letno-sanitarnega materiala za leto 1997.

2. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala je: 4 mio SIT.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa pri Ivanki Konečnik, vodji odseka za
splošne zadeve in tehnične službe uprave,
Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, tel. št.
0602/41-020, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe, zlasti pa morajo vsebovati:

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

dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– predlog pogodbe,
– reference,
– specifikacijo blaga in rekapitualacijo

ponudbe,
– cenik za blago po specifikaciji fco ku-

pec (cene morajo biti izražene v domači
valuti in s posebej prikazanim prometnim
davkom),

– dobavne roke za material po naročilu.
Opozarjamo na popolnost zahtevane do-

kumentacije.
5. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, ki mora biti opremljena s firmo po-
nudnika in z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za dobavo pisarniškega materiala št.
072-010/97“.

Ponudbe morajo prispeti v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Oddelek za splo-
šne zadeve in tehnične službe uprave, Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

6. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
pravočasno obveščeni. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo navzoči, morajo predložiti
veljavno pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– fiksnost in konkurenčnost cen,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– rok in način dobave,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da ob

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

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 130 Ob-1115

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na podla-
gi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja

ponovni (3.) javni razpis
za izvedbo pogonov

akustičnih zrcal v Gallusovi dvorani
1. Naročnik del je Cankarjev dom, Kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je izvedba pogonov
akustičnih zrcal v Gallusovi dvorani; to ob-
sega gradbena in elektroinštalacijska dela
ter dobavo in namestitev elektromehanskih
pogonov, celostno načrtovanje, izdelavo do-
kumentacije. Dela tako vsebujejo izdelavo
projektne dokumentacije in fizično izvedbo
pogonov.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah in skupno ceno,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– predloženi terminski plan,
– predlog organizacije dela (projekt-iz-

vajanje),
– spisek zaposlenih oziroma podizvajal-

cev,
– jamstva za kakovost, garancijo in za-

varovanje posla,
– reference,
– podpisani osnutek pogodbe,
– podpisane izjave o funkcioniranju jav-

nih razpisov.
4. Okvirni čas izvedbe je od julija 1997

dalje.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– celovitost ponudbe,
– roki za izvedbo del,
– tehnološke rešitve,
– cena, plačilni pogoji, jamstva,
– garancija in servis,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki morajo oddati svojo po-

nudbo na naslov naročnika v zapečateni
kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izvedbo pogonov akustičnih zrcal” do
18. 4. 1997.
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7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1997
ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

8. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri
Vinku Severju vsak delovni dan od 8. do
12. ure od 1. 4. do 11. 4. 1997 (tel.
061/17-671-79). Vsaj dan pred prevzemom
razpisne dokumentacije morajo ponudniki
svojo namero najaviti.

Št. 130 Ob-1116

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na podla-
gi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja

javni razpis
za notranjo ureditev prostorov

namenjenih za predavanja in konference
1. Naročnik del je Cankarjev dom, Kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je oblikovanje notra-
nje opreme sejnih dvoran. Naročnik vabi k
sodelovanju oblikovalce za oblikovanje no-
tranje opreme sejnih dvoran. Naročnik od
ponudnikov pričakuje, da bodo projektno
uredili oziroma oblikovali notranjo opremo
prostorov, ki so v Cankarjevem domu na-
menjeni za kongrese, seminarje, sestanke,
predstavitve, kulturne in druge prireditve.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– predstavitev dejavnosti ponudnika,
– predlog izhodišča oblikovanja,
– ceno in način plačila storitve,
– reference,
– podpisan osnutek pogodbe,
– podpisane izjave o funkcioniranju jav-

nih razpisov.
4. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– celovitost ponudbe,
– cena in jamstva,
– reference ponudnika.
5. Ponudniki morajo oddati svojo ponud-

bo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za notranjo
ureditev prostorov namenjenih za predava-
nja in konference” do 18. 4. 1997.

6. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997
ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

7. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo na sedežu naročnika pri Vin-
ku Severju vsak delovni dan od 8. do 12. ure
od 1. 4. do 11. 4. 1997 (tel. 061/17-671-79).

Št. 130 Ob-1117

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) objavlja

javni razpis
za prenovo restavracijske kuhinje
1. Naročnik del je Cankarjev dom, Kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je preureditev resta-
vracijske kuhinje in pripadajočih prostorov;
to obsega gradbena in elektroinštalacijska
dela, strojne inštalacije ter dobavo in name-
stitev kuhinjske opreme.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah in skupno ceno,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– predloženi terminski plan,
– spisek zaposlenih oziroma podizvajal-

cev,
– jamstva za kvaliteto, garancijo in za-

varovanje posla,
– reference,
– podpisani osnutek pogodbe,
– podpisane izjave o funkcioniranju jav-

nih razpisov.
4. Okvirna vrednost storitve je

10,000.000 SIT.
Okvirni čas za izvedbo je od 28. maja do

30. junija 1997.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– celovitost ponudbe,
– roki za izvedbo del,
– cena,
– jamstva,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki morajo oddati svojo ponud-

bo na naslov naročnika v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za preure-
ditev kuhinje” do 18. 4. 1997.

7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1997
ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

8. Ponudniki lahko navodila prevzamejo
na sedežu naročnika pri Vinku Severju vsak
delovni dan od 8. do 12. ure od 1. 4. do
11. 4. 1997 (tel. 061/17-671-79).

9. Vsaj dan pred prevzemom razpisne do-
kumentacije morajo ponudniki svojo name-
ro najaviti in vplačati znesek 20.000 SIT na
žiro račun Cankarjevega doma, št.
50100-603-41427.

Cankarjev dom

Ob-1118

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega materia-
la za potrebe Občine Hrastnik v letu 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša v letu 1997 – 1,500.000
SIT.

3. Vse dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo dobite od dneva objave jav-
nega razpisa na sedežu Občine Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, II. nadstropje – soba št.
37, tel. 44-311 (vsak delovni dan od 8. do
12. ure).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,

– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe,
– priloge k pogodbi z navedeno specifi-

kacijo ponujenega materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo 30
dni po dobavi,

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

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki in način dobave,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– dodatne ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
6. Vsaka ponudba mora biti opremljena

v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

7. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa je 10 dni od
dneva objave razpisa, poštno priporočeno
na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrasntik ali osebno v pisarni
(Urada župana II. nadstropje – soba št. 37)
do 12. ure na istem naslovu.

8. Pisne ponudbe je treda oddati v zaprti
ovojnici z oznako:

a) “Ne odpiraj – ponudba za izbiro do-
bavitelja potrošnega, računalniškega in pi-
sarniškega materiala”,

b) firma in tel. št. ponudnika.
9. Termin javnega odpiranja ponudb bo

sporočen naknadno.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-

veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Ob-1119

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

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik in uporabnik: Občina Hrast-
nik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

2. Predmet javnega razpisa je osebni av-
tomobil Renault Megane 1.6 RT/5 V.

Okvirna vrednost razpisa je 2,500.000
SIT.

Ponudnik oceni rabljeni vozili R-Clio in
Lada Niva in ju po sistemu “staro za novo”
upošteva v ponudbi.

3. Dobavni rok takoj oziroma v 20 dneh
po sklenitvi pogodb.

4. Ponude morajo biti opremljene v skla-
du z 12. členom citirane odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa, vsebovati
morajo predvsem ponujeno ceno s plačilni-
mi pogoji, ponujeno odkupno vrednost rab-
ljenih vozil, predlog pogodbe, bonitetne
obrazce, dokazila o registraciji ponudnika,
seznam servisov in prospekte.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– konkurenčna cena,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1240 Št. 17 – 28. III. 1997

– rok dobave in garancijski roki,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po dobavi,
– možnost zamenjave staro za novo,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev,
– opcija ponudbe,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
6. Ponudbe, opremljene z vso potrebno

dokumentacijo, je treba poslati v roku 10
dni po objavi tega razpisa priporočeno na
naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik. Na kuverti mora biti na-
slov ponudnika in oznaka: “Ne odpiraj –
javni razpis – za nabavo avtomobila”.

Če deseti dan razpisa ni delovni dan, je
treba ponudbe oddati prvi naslednji delovni
dan po izteku razpisnega roka, istemu na-
slovniku do 13. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku razpisnega roka, in
sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Hrast-
nik, Pot Vitka Pavliča 5, soba št. 24, I. nad-
stropje.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Dodatne informacije za izdelavo po-
nudb dobijo vsak delovni dan od 8. do 12.
ure na Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik, tel. 44-311 (Janez Kraner).

Občina Hrastnik

Št. 30/97 Ob-1121

Študentski domovi v Mariboru, Gospos-
vetska 83, Maribor, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

vzdrževalnih del na objektih študentskih
domov v Mariboru

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvedbo naslednjih del:

a) dobava posteljnih vzmetnic za dom 4,
kom 320 – ca. 2,5 mio,

b) vgradnja sistemskih cilindričnih vlož-
kov in okovja za domove 1, 2, 3, 4, in 6 (742
sob) – ca. 4,5 mio,

c) slikopleskarska dela v domu 6 (brez
sob) – ca. 2 mio,

d) sanacija toplotne podpostaje v domu
4 in domu 5 – ca. 1,5 mio,

e) zamenjava dotrajanih oken na domu 1
– ca. 9 mio.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe.

Ponudbe je treba izdelati za vsako vrsto
del posebej za vsaka razpisana dela skupaj
ali samo za posamezno vrsto razpisanih del,
v odvisnosti od usposobljenosti in registra-
cije predmeta poslovanja ponudnika.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristajajo na posebne pogo-
je, ki so priloga v razpisni dokumentaciji in
s podpisom le-teh izražajo svoj prispevek,
da v primeru, da bodo kot najugodnejši po-
nudniki izbrani za izvajanje določene vrste
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Ponudniki, ki bodo dvignili razpisno do-
kumentacijo, si morajo ogledati objekt in
tiste njihove dele na katere se nanaša po-
nudba.

Ponudbene cene in vrednosti se vpisuje-
jo v originalni popis s količinami in prilože-
no rekapitulacijo del. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo od dneva rzapisa do vključno 7. 4.
1997 med 8. in 12. uro, na Projekt MR,
inženiring, d.d., Svetozarevska 10, pri Bran-
ki Manfreda, tel. 062/227-161.

Za prevzem razpisne dokumentacije mo-
rajo zainteresirani ponudniki plačati mate-
rialne stroške v višini 0,1% od ocenjene
vrednosti za posamezno vrsto razpisanih del
na ŽR 51800-601-10612.

4. Predvideni rok pričetka del je v aprilu
1997. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo v zmanjšanem obsegu od raz-
pisanega, ali pa lahko tudi odpove sklenitev
pogodbe ne glede na vzrok.

5. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:

a) ime in naslov ponudnika,
b) dokazilom o registraciji in odločbo za

opravljanje dejavnosti ter matično številko,
c) reference zadnjih 2 let,
d) osnutek pogodbe,
e) cena s ponudbenim predračunom, naj-

nižja ponudba ni najugodnejša,
f) rok izvedbe,
g) poslovna boniteta, ne starejša od 30

dni,
h) podpisani posebni pogoji,
i) navedba in naslov kontaktne osebe,
j) opcija ponudbe.
6. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

do 14. 4. 1997 do 12. ure na naslov: Projekt
MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor, Sveto-
zarevska 10.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Študentski domovi (a, b, c, d, e)”. Ponudnik
napiše oznako za katero daje ponudbo.

Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Projekt MR inženiring,
d.d., Maribor, Svetozarevska 10/IV. nad.

7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

8. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Študentski domovi Maribor

Ob-1123

Javni razpis
za izvedbo celostne podobe projekta

Koroška (kot regija 10 občin)
1. Naročnik: Odbor za turizem pri

GZS-OZ Koroška, Dravograd, Koroška
c. 47.

2. Predmet:
2.1. Oblikovanje razpoznavnega znaka

koroške regije, ki mora vsebovati predvsem:
– lahko prepoznavno obliko in vsebino,
– največ štiri različne barve in obvezen

tekstovni del: Koroška,
– uporaben kot prepoznavni znak regije

(ne zgolj za turizem).

2.2. Oblikovanje skupne mape za pro-
mocijske materiale občin koroške regije, ki
vsebuje razpoznavni znak.

3. Ponudnik mora ponuditi celovito reši-
tev, delnih rešitev komisija ne bo upošteva-
la.

Dodatne informacije so na voljo po tel.
83-011, Saša Gradišnik (Občina Dravograd).

4. Vrednost razpisanih del: 1. nagrada za
razpoznavni znak: 195.000 SIT, 1. nagrada
za mapo: 30.000 SIT.

5. Merilo za izbiro: izvirnost in možnost
sodelovanja pri izvedbi projekta.

6. Pisne vloge s prilogami pošljite na na-
slov GZS-Območna zbornica Koroška, 2370
Dravograd, Koroška c. 47, z oznako “Raz-
pis Koroška – Ne odpiraj” do 7. 5. 1997.

Komisija bo upoštevala tudi vloge, ki so
prispele ob internem razpisu leta 1996.

7. Komisija v sestavi: Radovan Arnold
dipl. ind. oblikovalec, Marko Košan dipl.
umetnostni zgod., Karla Oder mag. etnolo-
gije, Žare Tomšič dipl. komunikolog, Franc
Stakne kot predsednik regijskega sveta žu-
panov in člani odbora, bo vloge pregledala
12. 5. 1997.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 10 dni po izboru najboljše rešitve.

Občina Dravograd

Ob-1124

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na podlagi sklepa Državne
komisije za sanacijo škode povzročene z
neurjem v letu 1996 z dne 6. 12. 1996, Ob-
čina Tržič v sodelovanju z Zavodom za goz-
dove Slovenije – Območno enoto Kranj ob-
javlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Tržič v letu 1997
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode

18, Tržič.
2. Predmet razpisa:
2.1 Redno tekoče vzdrževanje gozdnih

cest v zasebnih gozdovih na območju Obči-
ne Tržič po letnem programu za leto 1997.

3. Obseg del: ročna in strojna cestarska
dela, strojno vzdrževanje vozišča in obno-
va  cestnih  objektov  poškodovanih  po
neurju.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na Občini Tržič, Urad za gospodarstvo,
Trg svobode 18, vsak delovni dan v času
trajanja razpisa in na sedežu Zavoda za goz-
dove – Krajevne enote Tržič, Cankarjeva
cesta 19 od 8. do 10. ure v torek in sredo v
času trajanja rzapisa, kjer je istočasno na
vpogled tudi karta gozdnih prometnic (lo-
kacija vzdrževanja).

5. Orientacijska skupna vrednost razpi-
sanih del:

– redno – tekoče vzdrževanje 3,700.000
SIT, pričakovano 3,500.000 SIT.
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Investitor si pridržuje pravico zavrniti
ponudnike v primeru, da presegajo predvi-
dene normative cene oziroma spremeniti ko-
ličinski in finančni obseg del, glede na pri-
dobitev in terminski pritok finančnih sred-
stev. Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in razpisno dokumentacijo.

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področja nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev cestarske službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno-ku-

mulativno-bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – bruto

(vključujoč TPD),
– ponudbeno ceno na posamezni gozdni

cesti – sumarno bruto (vključujoč TPD),
– strojne, delavne in druge kapacitete po-

nudnika,
– ponudbena cena delovnih in strojnih

ur (po kvalifikaciji in vrstah strojev),
– način plačila – stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Oddaja ponudb
Ponudbe za javni razpis pošljite do 7. 4.

1997 do 10. ure, na naslov Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprtih loče-
nih kuvertah z oznako “Ne odpiraj” in pri-
pisom – ponudba za redno – tekoče vzdrže-
vanje na gozdnih cestah v zasebnih gozdo-
vih.

9. Odpiranje ponudb bo 7. 4. 1997 ob
11. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Tržič
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-1129

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za telovadnico

Šolskega centra Velenje
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za na-

bavo opreme za telovadnico Šolskega cen-
tra Velenje.

III. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisni opre-

mi in razpisno dokumentacijo zainteresirani
dobijo 5 dni po objavi v Uradnem listu RS,
od 8. do 10. ure na Centru srednjih šol Vele-
nje, Trg mladosti 3, Velenje. Ostale infor-
macije pa na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Služba za investicije pri Ivu Lahu, tel.
212-838.

IV. Predmet razpisa:
A) oprema za telovadnico – orodja,
B) drobna športna oprema.

V. Orientacijska vrednost:
A) 9,500.000 SIT,
B) 8,800.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-

sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
10. 4. 1997 do 13. ure, na naslov: Ministrs-
tvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljub-
ljana, Služba za investicije.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: javni razpis – telovadnica šolskega
centra Velenje – Ne odpiraj”.

VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VIII. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo,
– celovitnost ponudbe,
– cene v SIT fco šola, vključno s temelj-

nim prometnim davkom,
– plačilni pogoji.
IX. Kupec zahteva BON 1, BON 2 ozi-

roma BON 3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla in
– za dobro izvedbo garancijskih obvez-

nosti ustrezno bančno garancijo.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-

ki omogočiti ogled ponudene opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo v 60 dneh

po izdobavi opreme šoli.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila komisija za vodenje postopkov jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

XII. Odpiranje ponudb bo 11. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Trubarjeva 3, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblasitlo za zastopanje.

XIII. Ponudniki bodo pismeno obvešče-
ni o izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/97 Ob-1120A

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 izvennivojskega

priključka Slovenska Bistrica (Devina)
na AC odseku Hoče - Arja vas

Orentacijska 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 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 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: izved-
ba monitoringa hrupa med gradnjo izvenni-

vojskega priključka Slovenska Bistrica (De-
vina) na AC odseku Hoče - Arja vas.”

Javno odpiranje ponudb bo 15. 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-1120B

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: sanacija vozišča

na avtocesti A10 Ljubljana - Dane,
odsek 54 in 654

Orentacijska vrednost del znaša:
60,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 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: sanaci-
ja vozišča na avtocesti A10 Ljubljana - Da-
ne, odsek 54 in 654.”

Javno odpiranje ponudb bo 30. 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-1120C

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: zalivanje rež in razpok na

območju avtocest
Orentacijska vrednost del znaša:

19,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 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: zaliva-
nje rež in razpok na območju avtocest.”
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Javno odpiranje ponudb bo 30. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-1120D

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: rezkanje asfalta vozišča

na avtocestah
Orentacijska vrednost del znaša:

12,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 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: rezka-
nje asfalta vozišča na avtocestah.”

Javno odpiranje ponudb bo 29. 4. 1997
ob 11. 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-1120E

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 strokovnih

podlag ter izdelava dopolnitve idejnega
projekta povezovalne ceste Lopata -
Medlog, AC priključka in servisnega

platoja Lopata
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 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: izdelava
strokovnih podlag ter izdelava dopolnitve
idejnega projekta povezovalne ceste Lopata
- Medlog, AC priključka in servisnega pla-
toja Lopata.”

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 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-1120F

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 Hoče - Arja vas -

vremenske postaje na viaduktih
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 2. 4. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 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 Ho-
če - Arja vas - vremenske postaje na via-
duktih.”

Javno odpiranje ponudb bo 29. 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.

DARS, d.d.

Št. 96 Ob-1125

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo usmeritev

za urejanje izjemnih krajin
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge Us-
meritve za urejanje izjemnih krajin z na-
slednjo vsebino:

– definicija in načini zagotavljanja
ustreznega razvoja (plansko, normativno...),

– splošna izhodišča za urejanje izjemnih
krajin,

– podrobna metodologija za evidentira-
nje in analizo posameznih izjemnih krajin,

– predlog kazalcev za spremljanje sta-
nja,

– določitev izjemnih krajin (1:25.000) in
hierarhična razvrstitev glede na pomen,

– priprava usmeritev za urejanje izjem-
nih krajin z grafičnim prikazom območij
(coniranje),

– opredelitev instrumentov za vzpostav-
ljanje željenega stanja v izjemnih krajinah.

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

4. Predvideni rok pričetka naloge je ok-
tober 1997.

Predvideni rok dokončanja naloge je maj
1999.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– kvaliteta storitve in kompletnost po-
nudbe,

– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše o treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje po-
nudbe,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri
Jeleni Hladnik, tel. 178-70-46 vsak delovni
dan od 1. aprila 1997 do 15. aprila 1997,
med 10. in 12. uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP - naslov
naloge, ter na hrbtni strani izpisanim nazivom
in sedežem ponudnika, mora prispeti v zape-
čatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje, Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653, do
vključno 15. aprila 1997 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
17. aprila 1997 ob 14. uri, v prostorih Urada
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RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti pooblaščeni predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Št. 96 Ob-1126

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo norm za

izvajanje prostorskega plana RS za
področje krajine

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge
norme za izvajanje prostorskega plana RS
za področje krajine z naslednjo vsebino:

– opredelitev norm, pogojev za dosega-
nje želenega stanja krajine za prednostna
območja naravnih virov, naravnih in kultur-
nih vrednot in razvrednotena območja po
naslednjih dejavnostih:

– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– vodno gospodarstvo,
– rudarstvo,
– oddih in rekreacija,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– poselitev in
– infrastruktura,
– predlog kazalcev za spremljanje stanja

po posameznih območjih in sistemih,
– predlog teksta, ki bo sestavni del pro-

storskega plana.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka naloge je maj

1997.
Predvideni rok dokončanja naloge je no-

vember 1997.
5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo

izbral naročnik.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– kvaliteta storitve in kompletnost po-

nudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svojim
dosedanjim delom in poznavanjem razpisane
problematike dokazujejo ustrezno strokovnost
in usposobljenost za izvajanje razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje ponud-
be,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

Obseg razpisanih del je pogojen s spre-
jemom proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri
Jeleni Hladnik, tel. 178-70-46 vsak delovni
dan od 1. aprila 1997 do 15. aprila 1997
med 10. in 12. uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP -
naslov naloge, ter na hrbtni stani izpisanim
nazivom in sedežem ponudnika, mora pris-
peti v zapečatenem ovitku na naslov: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, p.p. 653, do vključno 15. aprila 1997 do
12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
17. aprila 1997, ob 13. uri, v prostorih Ura-
da RS za prostorsko planiranje, Ljubljana,
Dunajska 47. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti pooblaščeni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Št. 96 Ob-1127

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo usmeritev
za urejanje razvrednotenih krajinskih

območij
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge us-
meritve za urejanje razvrednotenih krajin-
skih območij z naslednjo vsebino:

– definicija in načini zagotavljanja ustrez-
nega razvoja (plansko, normativno,...),

– splošna izhodišča za urejanje razvred-
notenih krajinskih območij,

– podrobna metodologija za evidentira-
nje in analizo posameznih razvrednotenih
območij,

– predlog kazalcev za sprejemanje sta-
nja,

– določitev razvrednotenih krajinskih ob-
močij (1 : 25.000) in hierarhična razvrstitev
glede na pomen,

– priprava usmeritev za urejanje razvred-
notenih krajinskih območij z grafičnim pri-
kazom (coniranje),

– opredelitev instrumentov za vzpostav-
ljanje želenega stanja.

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

4. Predvideni rok pričetka naloge je ok-
tober 1997.

Predvideni rok dokončanja naloge je maj
1999.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnjše ponudbe
so:

– kvaliteta storitve in kompletnost po-
nudbe,

– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje ponud-
be,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
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za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri
Jeleni Hladnik, tel.: 178-70-46 vsak delovni
dan od 1. aprila 1997 do 15. aprila 1997,
med 10. in 12. uro.

10. Popolna ponudba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP –
naslov naloge, ter na hrbtni strani izpisanim
nazivom in sedežem ponudnika, mora pris-
peti v zapečatenem ovitku na naslov: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Županči-
čeva 6, do vključno 15. aprila 1997 do 12.
ure.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
17. aprila 1997 ob 13.30, v prostorih Urada
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, p.o. 653. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti pooblaščeni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Št. 96 Ob-1128

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo naloge

preobrazba kulturne krajine Slovenije
kot posledica strukturnih sprememb v
kmetijstvu zaradi pridružitve Evropski

zvezi
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge
preobrazba kulturne krajine Slovenije kot
posledica strukturnih sprememb v kme-
tijstvu zaradi pridružitve Evropski zvezi z
naslednjo vsebino:

– tipi kulturne krajine, ki temeljijo na
kmetijski dejavnosti: prostorska opredeli-
tev, strukturna analiza, vrednotenje,

– analiza odnosa med zgradbo krajine in
tehnologijo pridelovanja,

– razvojni trendi v pridelovanju in nji-
hova posledica za preureditev pridelovalne-
ga prostora,

– opredelitev scenarijev razvoja kmetij-
skega prostora zaradi pridružitve EZ (pri-
družitev kot možnost za uveljavitev pro-
storskih posebnosti Slovenije v kmetijski
pridelavi, izziv za prestrukturiranje tako pri-
delave kot z njo povezano oblikovanje nove
krajinske podobe),

– analiza sprememb v zgradbi krajine za-
radi sprememb v tehnologiji pridelovanja in
simulacija na konkretnem primeru,

– oblikovanje vzorčnih strukturnih mo-
delov za preobrazbo kmetijske krajine: po
krajinskih tipih in po pridelovalnih zvrsteh
(območija specializirane pridelave (eko-
nomske niše), ohranjanje in razvijanje kra-
jinske raznovrstnosti, izboljšanje krajinske
strukture),

– predlog usmeritev za spodbujanje raz-
voja kmetijstva po krajinskih tipih na raz-

ličnih ravneh s kartografskim prikazom, po-
drobneje za izjemne krajine.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
5,000.000 SIT. Predvideni rok pričetka na-
loge je april 1997. Predvideni rok dokonča-
nja naloge je marec 1999.

3. Naloge bodo recenzirane. Recenzente
bo izbral naročnik.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– kvaliteta storitve in kompletnost po-
nudbe,

– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisane naloge

s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje po-
nudbe,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostih kapacitetah za izvaja-
nje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

6. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

7. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije na Ministrstvu
za okolje in prostor, Uradu RS za prostor-
sko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 pri
Jeleni Hladnik, tel. 178-70-46 vsak delovni
dan od 1. aprila 1997 do 15. aprila 1997
med 10. in 12. uro.

8. Popolna ponudba, z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UPP - naslov
naloge, ter na hrbtni strani izpisanim nazivom
in sedežem ponudnika, mora prispeti v zape-
čatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje, Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653 do
vključno 15. aprila 1997 do 12. ure.

9. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
17. aprila 1997 ob 14.30, v prostorih Urada

RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti pooblaščeni predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-1136

Na podlagi odredbe o postopku in izva-
janju javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona
za oddajo javnih naročil (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

izgradnjo nadomestnega kanala za hotel
Krim, objekt Rus in športno dvorano na

Bledu
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobo-

de 13, Bled.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo nadomestnega kanala hotela Krim,
objekta Rus in športno dvorano na Bledu.

3. Okvirna vrednost del: 15,000.000 SIT.
4. Okvirni pričetek del: 15. 4. 1997.
5. Razpisna dokumentacija
Vso potrebno dokumentacijo (načrti, po-

pisi del s predizmerami, razpisni pogoji, ...)
in pojasnila naročnika lahko ponudniki do-
bijo na Komunali Radovljica, Ljubljanska
27, Radovljica v roku osem dni od objave
javnega razpisa pri Žnidar Bogdanu.

6. Navedena dela se bodo izvajala po
sklenjeni in podpisani pogodbi. Investitor si
pridržuje pravico spremeniti obseg del ali
rok izgradnje glede na planirana sredstva v
proračunu.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– izhodiščne cenike elementov strukture

cene, veljavne na dan poteka opcije ponud-
be,

– s strani odgovorne osebe podpisano in
žigosano:

– izjavo, da je seznanjena s projektno
dokumentacijo, s terenskimi in geološkimi
razmerami in obsegom del ter, da jih je spo-
soben izvesti v navedenem roku,

– razpisne pogoje, kar velja kot potrdilo,
da se v celoti z njimi strinja in so ob even-
tualnem izboru pri sklepanju pogodbe se-
stavni del pogodbe,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu s

pogoji, navedenimi v razpisni dokumenta-
ciji in na njen priložen in ožigosan popis
del. Prometni davek mora biti vračunan v
ceno.

8. Oddaja ponudbe
Ponudbe je potrebno vročiti v tajništvo

Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled. Upo-
števane bodo ponudbe, vročene do dneva
odpiranja do 10. ure.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.
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Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena, vendar najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– garancijski rok,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
10. Odpiranje ponudb bo javno in bo v

mali sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled, dne 7. 4. 1997 ob 12. uri.

Pri odpiranju ponudb bo razpisna komi-
sija ugotavljala bistvene elemente ponudbe,
navedene v 9. točki.

Ostale elemente ponudb navedene v raz-
pisni dokumentaciji pa bo pregledala v fazi
preverjanja ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

Občina Bled

Št. 553/97 Ob-1137

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo kombiniranega

gospodarskega vozila za prevoz oseb in
tovora

1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-
validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je nakup
kombiniranega gospodarskega vozila za pre-
voz oseb in tovora.

3. Rok dobave je 14 dni od sklenitve
pogodbe.

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

5. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so cena in plačilni pogoji, rok dobave,
ugodnosti pri nudenju servisnih dejavnosti.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov Zavod
za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako “Ponudba za kombini-
rano gospodarsko vozilo – ne odpiraj!” Javno
odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi v Urad-
nem listu RS v prostorih Zavoda za usposab-
ljanje invalidne mladine Kamnik ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na telefonsko št.
061/817-444 pri Simončič.

Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik

Št. 23-97/81-20 Ob-1138

Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za izdelavo, dobavo in montažo jeklenih

konstrukcij za sanacijo DV 110 kV
preko Bevkovega vrha

1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava,
dobava in montaža jeklenih konstrukcij za
sanacijo DV 110 kV preko Bevkovega vrha.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 31,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je sestavlje-
na v slovenskem jeziku.

5. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Elektro -
Slovenija, d.o.o., Ljubljana:

– za tehnični del, Janez Jakše, na tel. št.
061/1250-333 int. 447,

– za komercialni del Metka Šifrer, na
tel. št. 061/12-54-115.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v tajništvu Sek-
torja za vzdrževanje, soba št. 22 ob delovni-
kih od 8. do 14. ure ob predložitvi dokazila
o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun ELES-a
št. 50106-601-90093 pri Agenciji za plačil-
ni promet Ljubljana s pripisom “Razpisna
dokumentacija za izdelavo, dobavo in mon-
tažo jeklenih konstrukcij za sanacijo DV
110 kV preko Bevkovega vrha, takoj po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo v 14 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in
ne bodo prispele pravočasno, bodo v zaprtih
ovojnicah vrnjene ponudnikom.

8. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

9. Potencialni ponudniki morajo imeti re-
ference za taka ali podobna dela na elek-
troenergetskih objektih (neposredna bližina
naprav pod napetostjo 110 kV).

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi. V primeru, da bodo po-
leg cene pri oceni prevladovali drugi ele-
menti ponudb, najcenejša ponudba ne bo
veljala kot najugodnejša.

12. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 21. aprila 1997 do 10. ure v
Splošno tehnično službo Elektro - Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis za izdelavo, dobavo in montažo je-
klenih konstrukcij za sanacijo DV 110 kV
preko Bevkovega vrha – ne odpiraj”.

13. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 21. aprila 1997 ob 10.30 v prostorih
Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba IV. - št. 40 (nasproti
dvigala).

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sostvovali odpiranju ponudb morajo imeti pi-
sna pooblastila za zastopanje svojih podjetij.

15. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 602-1/95 Ob-1139

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 Lenart

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

notranje opreme za telovadnico pri
Osnovni šoli Voličina

1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
notranje telovadne opreme telovadnice pri
Osnovni šoli Voličina.

3. Lokacija objekta: ob Osnovni šoli
Voličina v naselju Voličina (Občina Le-
nart).

4. Orientacijska vrednost del: za vgrad-
njo in premično telovadno opremo z dobavo
in montažo je orientacijska vrednost
5,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co določiti eventualno manjši obseg nabave
opreme od razpisanega z ozirom na razpo-
ložljiva finančna sredstva.

5. Rok izvedbe del:
– pričetek gradnje telovadnice Osnovne

šole Voličina 17. 10. 1996,
– rok dokončanja 30. 6. 1997,
– rok montaže opreme je potrebno uskla-

diti z izvajalcem gradbenih del.
6. Razpisna dokumentacija
Oprema oziroma dela se bodo izvajala

po projektu podjetja Projekt MR inženiring,
p.o., Maribor. Popise opreme oziroma del
(projekt) dobijo ponudniki vsak delovni dan
od 7. do 15. ure na Občini Lenart, Trg osvo-
boditve 7, soba 32/II.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

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

niku,
– reference.
8. K  ponudbi  mora  ponudnik  priložiti

izjavo,  da  je  seznanjen  z  obsegom  del
in da jih je sposoben izvesti v navedenem
roku.

9. Posebni pogoji
Vsak ponudnik mora k ponudbi priložiti

načrt vgradnje opreme, tako, da bodo raz-
vidni vsi detajli (npr. dvižni koši, stebri za
odbojko ipd.) in prostorska namestitev
opreme.

10. Dela in oprema morajo biti izvedena
tako, da bodo popolnoma zadovoljila meri-
lom tehničnega pregleda za izdajo uporab-
nega dovoljenja.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe,
– ponudbena cena,
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– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski pogoji (roki).
12. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena

z določbo “funkcionalni ključ v roke”; te-
mu  ustrezno je potrebno podati tudi po-
nudbo.

13. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo in montažo telovadne opreme telo-
vadnice Voličina” je potrebno dostaviti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Lenart,
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart. Ovojnica s
ponudbo mora tako opremljena dospeti – ne
glede na način prenosa – do petka, 11. 4.
1997 do 12. ure.

14. Javno  odpiranje  ponudb  bo  v
torek,  dne  15.  4.  1997  ob  9.  uri  v
prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve
7, soba 24/II.

15. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

16. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart na
telefon št. 062/724-205, int. 24 (Jože Duka-
rič).

Občina Lenart

Ob-1145

Javni razpis
za oddajo del gradnja vodovodnega

sistema Topol pri Medvodah – III. faza
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovod-

nega sistema Topol pri Medvodah III. faza.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.

10,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode, v sobi št. 14, in sicer 1. in
2. 4. 1997 med 8. in 10. uro.

6. Ponudnik mora ponuditi:
– fiksne cene do konca izvedbe del,
– opcija ponudbe mora biti najmanj 60

dni.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika, strokovnost

z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika (bon 3),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

14. 4. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v
sobi št. 14.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena Ne odpiraj – ponudba vodovod Topol
– III. faza.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997 ob
11. uri na istem kraju.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Medvode

Ob-1146

Javni razpis
za oddajo del obnova lokalne ceste
LC 4707 Sora Topol na odseku od

km 5.970 do km 7.700 – nadaljevanje del
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: Obnova lokalne ce-

ste LC 4707 Sora - Topol na odseku od km
5.970 do km 7.700.

3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del je takoj po pod-
pisu pogodbe.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode, v sobi št. 14, in sicer 1. in
2. 4. 1997 med 8. in 10. uro.

6. Ponudnik mora ponuditi:
– fiksne cene do konca izvedbe del,
– opcija ponudbe mora biti najmanj

60 dni.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika, strokovnost

z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika (bon 3),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

14. 4. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v
sobo št. 14.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena Ne odpiraj – ponudba obnova lokalne
ceste LC 4707 Sora - Topol na odseku od
km 5.970 do km 7.700.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997 ob
14. uri na istem kraju.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Ob-1147

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajanje
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Medvode

javni razpis
za oddajo del gradnja vodovoda Osolnik

– fazna gradnja
1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda

Osolnik – fazna gradnja.
3. Orientacijska vrednost del znaša

ca. 10,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu stroškov 10.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode, v sobi št. 14, in sicer 1. in
2. 4. 1997 med 8. in 10. uro.

6. Ponudnik mora ponuditi:
– fiksne cene do konca izvedbe del,
– opcija ponudbe mora biti najmanj 60

dni.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena,

– usposobljenost ponudnika, strokovnost
z referencami,

– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika (bon 3),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

14. 4. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Trg komandanta Staneta 12, Medvode, soba
14. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena Ne odpiraj – ponudba vodovod Osol-
nik.

9. Odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997 ob
13. uri na istem naslovu.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Medvode

Št. 8/1-1702/1-96 Ob-1148

Telekom Slovenije, p.o., PE Murska So-
bota, Trg zmage 6, Murska Sobota, objavlja
na podlagi 10. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za gradnjo krajevnih kabelskih omrežij
(KKO) in razvodnih omrežij (RNO) ter

izgradnjo medkrajevnih povezav z
optičnim kablom

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

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo:

– kabelskega omrežja KKO in RNO Ma-
la Nedelja,

– medkrajevne optične povezave KATC
Moravske Toplice – KATC Prosenjakovci
in gradnja KKO Moravske Toplice – smer
Prosenjakovci (ob OK) ter KKO Prosenja-
kovci – smer Moravske Toplice (ob OK).

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v roku 7 dni od objave v služ-
bi za investicije Telekom Slovenije, p.o. PE
Murska Sobota, Bakovska 27 in sicer med
8. in 9. uro (Tanacek Zlatko, soba 17, tel
069/32-693). Na istem mestu lahko dobijo
tudi natančnejše informacije  v zvezi z raz-
pisom. Investitor si pridržuje pravico kori-
girati obseg del glede na razpisno in pro-
jektno dokumentacijo.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posa-

meznih predmetih razpisa:
– KKO in RNO Mala Nedelja: 25 mio

SIT,
– optika KATC Moravske Toplice –

KATC Prosenjakovci, KKO Moravske To-
plice (ob OK) in KKO Prosenjakovci (ob
OK): 40 mio SIT.

5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja

so po posameznih predmetih razpisa na-
slednji:

– KKO in RNO Mala Nedelja 26. 5.
1997–31. 8. 1997

– optika KATC Moravske Toplice KATC
Prosenjakovci, KKO Moravske Toplice (ob
OK) in KKO Prosenjakovci (ob OK).

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
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ustrezne strokovne kadre in opremo za po-
laganje in spajanje kablov.

Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajal-
ci, ki so pripravljeni prevzeti samo gradbe-
na dela po popisih razpisnih objketov in so
registrirani za opravljanje tovrstnih del, ima-
jo ustrezne strokovne kadre, opremo in do-
voljenja za izvajanje del ter izpolnjujejo po-
goje, navedene v 51. členu zakona o gradi-
tvi objektov.

Ponudba mora biti sestavljena posebej
za gradbena dela in posebej za montažna
dela, tako da je dopuščena možnost izbora
izvajalca samo za gradbena dela ali samo za
montažna dela.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih oddajanja del izvajalcem, ki so pri-
ložena k razpisni dokumentaciji.

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

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

8. Ponudniki lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo proti potrdilu o plačilu
15.000 SIT za vsak objekt posebej.

Vplačilo se izvrši na žiro račun št.
51900-849-84666. Na razpis se lahko prija-
vijo samo ponudniki, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo pri investitorju.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
5. 5. 1997 do 12. ure na sedežu PE Murska
Sobota.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o. PE Mur-
ska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota ali
oddajte osebno v pisarni vložišča PE Mur-
ska Sobota, Trg zmage 6, soba 13.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah ločeno za vsak objekt in z
oznako “Ne odpiraj” – ponudba za grad-
nje... (naziv relacije TK omrežja, zajetega v
ponudbi).

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, PE Murska
Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota, dne
7. 5. 1997 ob 12. uri v sejni sobi št. 29.

11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika v roku 14 dni po od-
piranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Murska Sobota

Št. 929/97 Ob-1149

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, Se-
novo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo rudarskih

projektov
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju

d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava rudarskih

projektov in sicer:
a) RP: “Sanacija in rekultivacija jalo-

višča”,

b) RP: “Likvidacija separacije z oko-
lico”.

3. Orientacijska vrednost del znaša
3,800.000 SIT.

4. Rok izdelave: 2 meseca od veljavnosti
pogodbe (za oba projekta).

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko izdela ponudbo za oba

rudarska projekta ali ločeno, po posamez-
nih postavkah za posamezni projekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvali-
tetno in to v skladu s tehnično dokumentaci-
jo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami in to v po-
godbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena
pogodba.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pri-
dobijo tudi vse eventualno potrebne dodat-
ne informacije (kontaktna oseba je vodja
investicij Jože Kržan, dipl. inž. rud., tel.:
0608/79-300). Morebitni ogled območja in
objektov, ki so predmet razpisne dokumen-
tacije je možen na podlagi predhodne napo-
vedi.

V. Končana določila:
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
izdelavo rudarskih projektov,

– reference in seznam podizvajalcev,
– predračun,
– fiksnost cen,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni.
2. Investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše.

3. Investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom.

4. Investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo, kakor tudi v primeru spremembe raz-
položljivih proračunskih sredstev.

5. Naročnik si pridržuje pravico pogaja-
nja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodar-
jenja s proračunskimi sredstvi.

6. Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje –

odločbo o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje rudarskih pro-
jektov, ki ne sme biti starejša od 30 dni,

– ponudbeno ceno ločeno za posamezni
projekt, način plačila,

– rok izdelave s terminskim planom,
– opcija ponudbe,
– ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil teren-

ske razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Pisne ponudbe morajo biti dostavljene

najkasneje do 15. dne po objavi v Uradnem
listu RS do 10. ure na naslov: Rudnik Se-
novo v zapiranju, Titova 106, 8281 Se-
novo.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (izdela-
va rudarskih projektov: jalovišče, separa-
cija)”.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradbe), petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS ob 10.30.

Ponudniki bodo o rezultatih javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Senovo

Št. 35101-0096/96-5 Ob-1150

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava delilne kuhinje in

jedilnice
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 196, pri
Tadeju Markiču, sedmi dan po objavi v
Uradnem listu RS, od 11. do 14. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite štiri-
najsti dan po objavi v Uradnem listu RS do
10. ure v vložišče na Mestno občino Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj!, ponudba za izdelavo de-
lilne kuhinje in jedilnice.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Sloven-
ski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Ob-1151

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za oddajo del: projektiranje

stanovanjsko-poslovnega objekta na
Zlatem polju v Kranju

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.
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2. Predmet razpisa: izdelava idejnega pro-
jekta PGD in PZI za gradnjo stanovanjsko-po-
slovnega objekta na Zlatem polju v Kranju.

3. Orientacijska vrednost del: 1,400.000
SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na Mestni občini Kranj, Slovenski trg
1, pri Romani Starič, soba št. 214/II, v roku
5 dni po objavi v Uradnem listu RS od 8. do
11. ure, kjer ponudniki lahko dobijo vse
informacije.

5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje pa v najkraj-
šem možnem roku.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– skladnost in kompletnost ponudbe z
razpisnimi pogoji,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– garancija za kvalitetno opravljeno de-

lo: reference, kadri, opremljenost,
– primernost ponujene programsko pro-

jektne idejne rešitve,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
7. Rok za oddajo ponudb je 10. 4. 1997

najkasneje do 11. ure (prispelost ponudbe)
na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 214/II, kjer bo istega dne ob
12. uri v sobi št. 20/I tudi odpiranje po-
nudb.  Ponudbe  morajo  biti  oddane  v
zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpi-
ranj, ponudba za projektiranje stanovanj-
sko-poslovnega objekta na Zlatem polju v
Kranju”.

Mestna občina Kranj

Ob-1144

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 Radeče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Radeče

1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca

dnevnih šolskih prevozov za Osnovno šolo
Marjana Nemca Radeče, Vrtec Radeče in
Osnovna šola Dušana Poženela Laško.

3. Osnovne relacije so:

Relacija KM (obe smeri) Št. otrok

Kombi:
Radeče - Svibno - Rovan - Studenci - Radeče 21,5 11
Radeče - Obrežje - Radeče 5 14
Radeče - Jelovo - Čimerno - Radeče 22 11
Radeče - Brunška gora - Radeče 7 10
Radeče - Goreljce - Novi Grad - Budna vas - R. 15 12
Radeče - Loka - Radež - Radeče 11,5 7
Radeče - Močilno - Radeče 10 7
Radeče - Laško - Radeče 40 4

132 76

Avtobus:
Radeče - Muflon 2 10
Njivice 4 30
Papirnica 8 11
Jurjev most 9 22
Jagnjenica Jež 12 31
Brioni 14 9
Zagrad 16 8
Razprški most 18 1
Sela /Sopota 22 4
Sopota - Radeče 26 13
Radeče - Svibno - Radeče 21,5 22
Radeče - Hotemež 4 7
Vrhovo 8 33
Prapretno - Radeče 9 9
Radeče - Boštanj - Radeče 24 1
Radeče - Zidani most Kamnolom - Radeče 12 25
Radeče - Podkraj - Radeče 12 2
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4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta vozil,
– plačilni pogoji,
– izkušnje pri prevozu šolskih otrok,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika,
– podatki in dokazila o registraciji, ki

mora biti overjena,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom in prilogami:

a) predračun,
b) struktura cene,
c) datum, do katerega ponudba velja,
d) način obračunavanja storitve,
e) način določanja in korekcije cene,
f) dokazilo o lastništvu vozila, oziroma

pogodba o lizingu ali najemu vozila,
g) način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti storitve,

e) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

6. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS. Za prvi dan se
šteje naslednji dan po datumu izida Urad-
nem listu RS. Kolikor pride dan oddaje po-
nudbe na nedeljo ali dela prosti dan, je dan
oddaje ponudbe prvi naslednji delovni dan.

7. Ponudbe pošljite na Občino Radeče,
Ul. Milana Majcna 1, 1433 Radeče, Odde-
lek za družbene dejavnosti, v zaprti kuverti,
z oznako “Ne odpiraj - ponudba za šolske
prevoze”.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

10. Vse dodatne informacije lahko dobi-
te v Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Radeče.

Občina Radeče

Št. 207 Ob-1152

Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., objav-
lja na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo računalniške (strojne in
programske) opreme

1. Predmet razpisa je nakup računalniške
opreme po naslednji specifikaciji:

Dest osebnih računalnikov z naslednjo
konfiguracijo:

– osnovna plošča Pentium DFI IPC PCI
512 cache,

– CPU 133 Mhz Intel,
– 32 MB RAM,
– trdi disk 1.6 GB Westeren Digi-

tal/Quantum,
– grafična kartica ATI Video Charger

2Mb,
– 1.44 MB FDD Mitsumi/NEC,
– faks modem 33.600 interni, US Robo-

tics Sportster Voice bulk,
– barvni monitor velikosti 15” min. per-

form. 1024×768 točk (sposoben za prikaz –
ločljivosti 800×600 točk v 256 barvah pri
refresh rate 75 Mhz) (NEC, Sony, EIZO ali
Philips),

– tipkovnica Cherry G-83 ali Keytronic,
– miška Logitech,
– tiskalnik HP DJ 690 color,
– tri CD-ROM 8× speed, ki bodo vgraje-

ni v tri zgoraj navedene osebne računalnike.
Naložena programska oprema za opera-

cijski sistem Windows 95, MS Works, MS
Office 97 s pripadajočimi licencami.

2. Vsa dodatna pojasnila lahko zaintere-
sirani ponudniki dobijo na Kmetijskem za-
vodu Ljubljana, Miklošičeva 4/II, 1000
Ljubljana, pri Janezu Koprivnikarju (tel.
219-387, 1254-325).

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.
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4. Orientacijska vrednost opreme je
3,600.000 SIT.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– kakovost,
– garancija in hitro dostopen kakovosten

servis pri uporabniku,
– cena,
– pogoji plačila,
– dobavni rok,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v

15 dneh po objavi v Uradnem listu RS; do
12. ure na naslov naročnika. Ponudbe, ki
bodo prispele po navedenem roku, komisija
ne bo obravnavala.

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 direktorjevi sobi naročnika. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavni-
ki ponudb pisna pooblastila za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa pisno najkasneje 10 dni po odpiranju
ponudb.

Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 60-486/97 Ob-1153

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Roz-
manova 2, Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta

fekalna sekundarna kanalizacija na
območju naselja Stopiče III. faza

1. Investitor: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno montažnih del na objektu
Fekalna sekundarna kanalizacija na območ-
ju naselja Stopiče III. faza.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo me-
sto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto, s pripisom “Fekalna sekundar-
na kanalizacija na območju naselja Stopiče
III. faza”.

Ponudniki dobijo razpisno dokumenta-
cijo in druga pojasnila ter razlage potrebne
za izdelavo ponudbe pri Bogoslavu Nuniću
(tel. št. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 70,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 1. 6.
1997, končanje del pa 1. 10. 1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izve-

denih del,

– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente določene v 12. členu odred-
be o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 18. 4. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– Fekalna sekundarna kanalizacija na ob-
močju naselja Stopiče III. faza – Ne odpi-
raj”, na naslov JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 21. 4. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozma-
nova 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

11. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.

12. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali
najugodnejša. Naročnik tudi ne odgovarja
kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo
slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila
sprejeta.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 352-26/97 Ob-1157

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
Bohinj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

urbanistične zasnove Bohinjske Bistrice
in zazidalnega načrta Bohinjska Bistrica

- center
1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska

35, Bohinjska Bistrica.
2. Predmet razpisa:

2.1. Izdelava urbanistične zasnove na-
selja Bohinjska Bistrica v skladu z navodi-
lom o vsebini in metodologiji izdelave stro-
kovnih podlag in prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine (Ur. l. SRS, št. 20/85) in
zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor.

Obseg in vsebina dela:
1. ažuriranje stanja v območju obde-

lave s kritično analizo,
2. podrobnejša zasnova dolgoročnega

razvoja na ureditvenem območju naselja, ki
opredeljuje:

a) zasnovo organizacije dejavnosti
predvsem pa:

– razporeditev stanovanj in bodočo
poselitev,

– razporeditev proizvodnih in obrtnih
dejavnosti,

– razporeditev javnih, oskrbnih in sto-
ritvenih dejavnosti,

– oblikovanje funkcijskih območij na-
selja,

– prometa,
– infrastrukturna omrežja, objekte in

naprave,
– vodnogospodarske objekte in na-

prave,

– rekreacijo v naravnem okolju,
b) zasnovo namenske rabe prostora na

ureditvenem območju naselja. Zlasti je po-
trebno opredeliti:

– območja, na katerih se bodo s pla-
nom občine določala stavbna zemljišča in
znotraj teh območij z določenimi namenski-
mi opredelitvami,

– območja, ki so zaradi svojih varo-
valnih ali podobnih funkcij vključena v ure-
ditvenem območju naselja, vendar se jim
namenska raba ne sme spreminjati.

3. Opredelitve za uresničevanje urba-
nistične zasnove, ki se nanašajo na:

– območja, ki se bodo urejala s pro-
storskimi izvedbenimi akti,

– območja, ki se bodo urejala s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji,

– urbanistično oblikovalske usmeri-
tve,

– usmeritve za varovanje naravne in
kulturne dediščine.

4. Sodelovanje v vseh fazah postopka
sprejemanja dokumenta.

5. Končni elaborat v štirih izvodih.
2.2. Izdelava zazidalnega načrta Bo-

hinjska Bistrica - center.
Obseg in vsebina dela:
1. ažuriranje stanja v območju obde-

lave s kritično analizo,
2. izdelava osnutka in predloga zazi-

dalnega načrta na podlagi dolgoročnega pla-
na občine in predlogov naročnika,

3. sodelovanje v vseh fazah spreje-
manja dokumenta.

3. Orientacijska vrednost del: 2,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe
Začetek del takoj po sklenitvi pogodbe z

izbranim izvajalcem. Urbanistična zasnova
mora biti izdelana najkasneje do konca leta
1997. Gradivo za javno razgrnitev zazidal-
nega načrta Bohinjska Bistrica - Center mo-
ra biti izdelan do 1. septembra 1997.

Roki oddaje predhodnih gradiv in konč-
nega elaborata se določijo v pogodbi z iz-
branim izvajalcem na podlagi razpisne po-
nudbe.

5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu mora-

jo v razpisnem roku predložiti pisno ponud-
bo.

Ponudba mora vsebovati:
  1. firmo oziroma ime ponudnika,
  2. pismena dokazila in izjavo ponudni-

ka o izpolnjevanju pogojev iz 69. člena za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor ter zakona o graditvi objektov,

  3. reference podjetja in posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom,

  4. ime pooblaščene osebe, ki bo nosilec
naloge,

  5. podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih sodelavcev,

  6. opcijo ponudb in nespremenljivost
cen.

6. Merila in kriteriji za izbor
  1. kompleksnost storitve,
  2. ustrezna kadrovska zasedba in uspo-

sobljenost delovne skupine,
  3. reference ponudnika,
  4. cena in plačilni pogoji.
7. Dodatne informacije se dobi pri Meti

B. Pirih, d.i.a na Občini Bohinj tel.
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064/721-861 v času objave vsak dan od 7.
do 15. ure.

8. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:

Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinj-
ska Bistrica, v zaprti kuverti z oznako “Ja-
vni razpis – Urbanistična zasnova in ZN
Bohinjska Bistrica – Ne odpiraj” najkasneje
do 7. aprila 1997 do 10. ure.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Občina Bohinj, Triglavska 35, Bo-
hinjska Bistrica, sejna soba, 7. aprila 1997
ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb. Naročnika javni razpis ne obvezuje,
da izbere enega izvajalca.

Občina Bohinj

Št. 97 Ob-1158

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavlja Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Celje

javni razpis
za gradnjo severne vezne ceste II. etapa

v Celju
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa je dokončanje del od

P 2 do P 13 in priključek Dobojska.
3. Razpisna dokumentacija
Vsa dokumentacija, PGD, PZI št. 801/95,

Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest, Ce-
lje in dodatni razpisni pogoji, so na razpola-
go interesentom osem dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, od 8. do 11. ure na
naslovu Zavod za planiranje in izgradnjo
Občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
pri Branetu Gabrijanu, gr. inž. tel.
063/484-822 int. 361.

4. Orientacijska vrednost del: 60,000.000
SIT.

5. Predviden pričetek del je april in do-
končanje konec junija 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– strokovnost kadrov interesenta,
– rok izvedbe del.
Investitor si pridržuje pravico oddati po-

samezna zaključna dela različnim ponudni-
kom.

7. Ponudba mora vsebovati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, kakor tudi dodatne razpisne pogoje
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Celje, ki ga zasto-
pa Zavod za planiranje in izgradnjo Občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“ponudba za izgradnjo severne vezne ceste
II. etapa – ne odpiraj!

9. Odpiranje ponudb bo tri (delovne) dni
po izteku roka za oddajo, ob 9.30 v prosto-
rih Zavoda za planiranje in izgradnjo Ob-

čine Celje, Trg celjskih kenzov 9, v sejni
sobi.

Pri odpiranju ponudb prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo imeti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 10 dni
od odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Celje, ki ga zastopa

zavod za planiranje in izgradnjo
Občine Celje

Št. 15-13/97 Ob-1163

Mestna občina Novo mesto, sekretariat
za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in so-
cialne zadeve Novo mesto, Novi trg 6, ob-
javlja

razpis
za izvajanje raziskovalnega programa v

letu 1997 za področje Mestne občine
Novo mesto

V raziskovalni program bodo vključene
raziskave s področja:

– ekologije,
– prestrukturiranja in sanacije podjetij

(tehnološko-tehnične raziskave) in
– družboslovnih raziskav.
Prijave za izvajanje raziskovalnega pro-

grama pošljite do vključno 28. aprila 1997
na naslov: Mestna občina Novo mesto, se-
kretariat za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo
in socialne zadeve, Novi trg 6, kjer dobite
tudi dodatne informacije.

Prijava raziskovalne naloge mora  vse-
bovati:

1. Podatke o predlagatelju naloge:
– polni naziv firme,
– število zaposlenih,
– celotni prihodek,
– bruto dobiček na delavca,
– (podatki po stanju 30/6 preteklega le-

ta).
2. Naslov naloge
3. Podatki o izvajalcih naloge:
– poimenoma nosilca naloge, ki je nepo-

sredno odgovoren za vsebinsko in strokov-
no plat naloge. Navesti je potrebno tudi nje-
gove strokovne kvalifikacije in funkcijo pri
predlagatelju;

– poimenoma in navedbo strokovnih
kvalifikacij in funkcij drugih raziskovalcev
– sodelavcev.

Pomožno tehnično in administrativno
osebje se ne šteje med raziskovalce, zato
njihovi podatki niso potrebni.

4. Utemeljitev in namen
5. Kratek vsebinski opis predvidenih ra-

ziskav in opis metodike raziskovanja.
6. Časovno razčlenitev poteka naloge.
7. Finančni predračun, razčlenjen po po-

stavkah, iz katerega bo razvidno število in
cena ur za raziskovalca in specifikacija ma-
terialnih stroškov.

V prijavi navedite tudi:
– če ste raziskavo prijavili pri Mini-

strstvu za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije in uspeh prijave;

– če boste raziskavo izvajali ne glede na
to, ali boste dobili naša sredstva;

– jasen cilj (npr. nov, dodatni ali re-
zervni proizvodni program oziroma pro-
izvod).

Glede na višino finančnih sredstev za
raziskovalno dejavnost, vseh nalog ne bo
možno financirati, zato bodo prednostno fi-
nancirane:

– raziskovalne in razvojne naloge, ki bo-
do zagotovile nove, nadomestne ali rezerv-
ne programe, tehnologije oziroma proizvo-
de;

– družboslovne raziskave, ki potekajo že
več let in jih je potrebno nadaljevati oziro-
ma zaključiti;

– naloge, ki bodo služile nosilcu kot os-
nova za pridobitev magisterija ali doktorata
(tudi diplomske naloge, ki imajo večji po-
men za razvoj dolenjske regije).

Mestna občina Novo mesto

Ob-1164

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, objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije

PGD in PZI za adaptacijo objekta Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem

Bled
1. Investitor: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva 6.

2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD in PZI za adaptacijo objekta Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem
Bled.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,500.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe: kompletna ponud-
ba z oznako: “ponudba projekti PGD/PZI za
adaptacijo objekta Višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem Bled”, mora biti do-
stavljena v zaprti kuverti z naslednjo vsebi-
no:

4.1. Predstavitev ponudnika – naziv in
polni naslov ponudnika.

4.2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in odločbo o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

4.3. Reference ponudnika – za kakšne
objekte so bili projekti izdelani, kdo so bili
odgovorni projektanti in ali je bil objekt
realiziran.

4.4. Kadri ponudnika – priložen mora bi-
ti seznam (število in kvalifikacija) za vse
projektante, ki bodo delali na projektu po
tem razpisu. Navedeno mora biti ime in prii-
mek, strokovni naziv, izobrazba, odgovor-
nost na projektu, dosedanje zaposlitve in
reference.

4.5. Finančno stanje ponudnika (BON-1,
BON-2, BON-3).

4.6. Podpisani razpisni pogoji in podpi-
san vzorec pogodbe.

4.7. Cena: predračun (ločeno po vrstah
del) za 8 izvodov projektov.

Prometni davek mora biti prikazan pose-
bej, sicer se šteje, da je zajet v ceni.

4.8. Akceptni nalog ali bariran ček za
250.000 SIT kot garancijo, ki pripada inve-
stitorju v primeru, da ponudnik, ki je bil
izbran kot najugodnejši, ne bi hotel skleniti
pogodbe.

5. Rok izvedbe: PGD 45 dni od podpisa
pogodbe, PZI 60 dni od podpisa pogodbe.
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6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference,
– ponujena cena in način plačila,
– druge ugodnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,

ki bodo lahko večino projektne dokumenta-
cije izdelali s svojimi, stalno zaposlenimi
kadri.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

7. Obravnavane bodo samo kompletne
ponudbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do vključno petega dne po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS na naslovu:
I.R.A. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26, Ana Čeh, tel. 064/715-452, proti pla-
čilu odškodnine v višini 15.000 SIT.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponud-
ba za izdelavo projektne dokumentacije Viš-
ja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled” – na naslov I.R.A. Inženiring Radov-
ljica, Gorenjska cesta 26. Datum prispetja
ponudbe je 7. april 1997 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 7. aprila 1997 ob 13.
uri v prostorih I.R.A. Inženiring Radovljica,
Gorenjska cesta 26.

10. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 14 dneh po
odpiranju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1154

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo objektov

in opreme športnega parka v Kobaridu
v najem

1. Predmet razpisa:
– nogometno igrišče z atletsko stezo in

napravami,
– asfaltno igrišče za rokomet in košarko,
– športna dvorana,
z namenom organiziranja športne rekrea-

cije ter športnih in drugih prireditev.
2. Orientacijska cena najema znaša letno

1,050.000 SIT.
3. Razpisni pogoji:
– opis in program predvidenih dejavno-

sti,
– ponujena višina najemnine,
– izjava ponudnika, da ne bo oviral OŠ

Kobarid pri izvajanju njene dejavnosti v ok-
viru rednega pouka in izvenšolskih dejav-
nosti,

– izjava ponudnika, da ne bo oviral re-
kreativne dejavnosti občanov,

– reference ponudnika,
– pogodba se sklepa za določen čas 5 let,

z možnostjo podaljšanja,
– pravne osebe morajo prijavi priložiti

izpisek iz sodnega registra glede poslovne
dejavnosti, fizične osebe pa dokaz o izpol-
njevanju pogojev za pridobitev obrtnega do-
voljenja oziroma za pridobitev naziva “sa-
mostojni podjetnik” ter potrdilo o držav-
ljanstvu.

4. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši.

5. Drugo
Udeleženci natečaja morajo v navede-

nem razpisnem roku plačati jamstvo za re-
snost ponudbe v višini 30.000 SIT na ŽR
Občine Kobarid št. 52030-630-7113 ter po-
trdilo priložiti ponudbi. Izbrani ponudnik
mora skleniti najemno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri. V
primeru, da pogodbe ne sklene, se jamstvo
za resnost ponudbe ne vrne.

6. Rok za prijavo je 15 dni od dneva
objave. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj ponudniki pošljejo v
zaprti kuverti s pripisom “Javni natečaj za
najem športnega parka - Ne odpiraj!” na
naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid. Ponudbe, ki ne bodo prispele pra-
vočasno in ne bodo pravilno opremljene,
bodo izločene kot neveljavne.

Interesenti se lahko seznanijo s podrob-
nejšimi pogoji in drugimi pomembnimi po-
datki o objektih in opremi, ki se oddajajo v
najem ter o terminih najema, na Občini Ko-
barid, vsak delavnik od 8. do 10. ure
(065/85-371, Jana Fratina).

Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 13.
uri v prostorih Občine Kobarid. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

Občina Kobarid

Št. 601-1/96 Ob-1159

Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli
(Ur. l. RS, št. 12/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za pridobitev

najugodnejših ponudnikov za
opravljanje prevozov otrok v osnovno
šolo, otrok v oddelke priprave na šolo,

otrok v oddelke s posebnimi potrebami v
VVZ, oseb vključenih v VDC CSS in

otrok v oddelek vzgoje in izobraževanja
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov

otrok v osnovno šolo, otrok v oddelke pri-
prave na šolo, otrok v oddelke s posebnimi
potrebami v VVZ, oseb vključenih v VDC
CSS in otrok v oddelek vzgoje in izobraže-
vanja, ki se opravlja kot prevoz oseb v linij-
skem cestnem prometu ali kot prevoz oseb
v prostem cestnem prometu.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na
Občini Škofja Loka, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 15, Žigonova hiša,
soba 15/II. Za vse dodatne informacije lah-
ko kličejo po telefonu 064/624-050,
624-190, interna 218.

4. Orientacijska vrednost naročila je
43,600.000 SIT.

5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98. (Pogodbe bodo sklenjene od
1. 9. 1997 do 30. 6.1998).

6. Prevoze na razpisanih relacijah po raz-
pisni dokumentaciji lahko opravljajo prav-
ne ali fizične osebe, ki so za dejavnost pre-
voza oseb registrirane in so pravico do
opravljanja dejavnosti pridobile na podlagi
licence za primere, ki jih določa zakon. Pre-

vozniki opravljajo prevoz s svojim ali naje-
tim vozilom. Svoje storitve morajo nuditi
kvalitetno, odgovorno in v skladu s cestno-
prometno zakonodajo.

7. Najugodnejši ponudnik za opravljanje
prevozov na določeni relaciji bo izbran na
osnovi meril za izbor:

– kakovosti ponujene storitve,
– konkurenčnosti ponudbe,
– izpolnjevanja pogojev, ki jih določa

zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96),

– ponujene cene in
– predložene reference ponudnika.
8. Ponudba mora vsebovati: Firmo ozi-

roma ime ponudnika, naslov ponudnika, re-
lacijo, podatke o prevoznem sredstvu, bruto
ceno polnega prevoženega kilometra glede
na konfiguracijo terena razvidno v razpisni
dokumentaciji, oziroma izhodiščno brutto
ceno šolske vozovnice v okviru javnega pre-
voza oseb v prostem in linijskem cestnem
prometu, reference, dokazilo o registraciji,
in ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročni-
ku.

Ponudniki oddajo ponudbe za vsako re-
lacijo posebej.

Naročnik si pridržuje pravico, v primeru
odstopa izbranega najugodnejšega ponud-
nika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti, da lahko takoj prekine pogodbo in
povabi k podpisu za storitve opravljanja pre-
vozov drugega najugodnejšega ponudnika
po tem javnem razpisu.

9. Ponudbe zbiramo do 17. 4. 1997 do
12. ure. Ponudbe je treba poslati v zaprti
kuverti z naslovom ponudnika in s pripisom
“Ne odpiraj ponudba - Prevozi 1997/98, pri-
poročeno po pošti ali oddati osebno v pisar-
ni št. 5 - vložišče, Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

10. Javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
1997 od 12.15 v mali sejni sobi, Občina
Škofja Loka, Poljanska cesta 2. Nepopolnih
ponudb ne bomo upoštevali.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po opravljenem postopku. Izbrani
ponudnik mora podpisati pogodbo najpoz-
neje v 30 dneh od odločitve o izbiri.

12. Javni razpis je objavljen v Uradnem
listu RS in Gorenjskem glasu.

Občina Škofja Loka

Ob-1160

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje 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), Colatio plin, podjetje za distribu-
cijo plinastih goriv in vzdrževanje ogreval-
nih sistemov, d.o.o., Meškova 21, Slovenj
Gradec, objavlja

javni razpis
za izgradnjo plinovodne instalacije za

zemeljski plin na območju mesta Slovenj
Gradec

A) Splošni podatki
1. Investitor: Colatio plin, podjetje za di-

stribucijo plinastih goriv in vzdrževanje
ogrevalnih sistemov d.o.o., Meškova 21.

2. Predmet razpisa:
– merilna in reducirna postaja MRP Šti-

buh II,
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– priklop MRP Štibuh II na plinovod
4 bar,

– plinovod 1 bar,
– plinovod 100 mbar (mestno jedro).
3. Lokacija: območje mesta Slovenj Gra-

dec.
4. Predvideni obseg del:
– ca. 17.500m nizkotlačnih plinovodov

(1bar + 100mbar),
– ca. 500 hišnih odcepov (zajema stroj-

na dela od uličnega plinovoda do omarice
na fasadi stanovanjske hiše ali na stebrič-
kih - vključno z montažo omarice, oziroma
v mestnem jedru strojna in gradbena dela -
v območju javnih površin s požarno pipo v
ulični kapi do vključno vgradnje Schuck
hišne uvodnice s samozapornim protipo-
žarnim ventilom brez dobave hišne uvod-
nice),

– MRP Štibuh II,
– kataster izvedenih del vključno s hi-

šnimi odcepi in drugimi napeljavami, ki bo-
do v istem izkopu in to v treh izvodih v
mapah A4 in na računalniških disketah, be-
sedni del s programom Word for Windows
in grafični del s programom Acad 13,

– gradbeni del - izkop in vzpostavitev v
prvotno stanje bo na trasah, kjer bo to mož-
no in smiselno skupen za kabelsko TV (ali
Telekomove napeljave) in plinovodom.

5. Orientacijska vrednost del:
130,000.000 SIT.

6. Roki: pričetek del 15. 5. 1997 in za-
ključek del 31. 8. 1997.

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

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan ob 10. uri v sejni sobi Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.

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

Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slo-
venije, s katero se ponudniku dovoljuje iz-
vajanje razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

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

izvajali razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju,
g) izjavo ponudnika, da ima zagotovlje-

no dobavo materiala za razpisana dela in
proste kapacitete za izvedbo v zahtevanem
roku,

h) seznam potencialnih podizvajalcev z
navedbo del, ki jih bodo opravljali in njiho-
vo dokumentacijo,

i) seznam opremljenosti z veljavnimi ate-
sti,

j) ceno za ponujena dela po specificira-
nih območjih od območja 1 do območja 13,

k) izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi,

l) akceptni nalog v vrednosti 3% ponud-
be, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,

m) izjavo, da ne bo izvajalec del brez
pregleda in pismene odobritve nadzornega

organa izvršil nobenega zasipavanja plino-
voda.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa

pri izvedbi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerokoli dru-
go ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico sodelovati
pri izbiri morebitnih podizvajalcev za posa-
mezne faze del, izvajalec pa se obvezuje, da
bo pri izbiri dajal prednost domačim ponud-
nikom.

4. Podrobnejši obseg razpisanih del je
razviden iz razpisane dokumentacije.

Končni obseg del bo investitor določil
na podlagi ponudbenih vrednosti in razpo-
ložljivih finančnih sredstev pred podpisom
pogodbe.

5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisnih pogojih.

Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gra-
dec, s pripisom “Ne odpiraj - ponudba za
izgradnjo plinovodov”.

5. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago na gornjem naslovu in jo lahko ponud-
niki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št. 51840-630-25638
z virmanskim nalogom ali položnico od 3. 4.
1997 dalje.

6. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

7. Kontaktna oseba je Ivan Kop tel.
0602/41-114.

Ob-1161

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje 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), Colatio plin, podjetje za distribu-
cijo plinastih goriv in vzdrževanje ogreval-
nih sistemov, d.o.o., Meškova 21, Slovenj
Gradec, objavlja

javni razpis
za strokovno vodenje in nadzor pri
izgradnji plinovodne instalacije za

zemeljski plin na območju mesta Slovenj
Gradec

A) Splošni podatki
1. Investitor: Colatio plin, podjetje za di-

stribucijo plinastih goriv in vzdrževanje
ogrevalnih sistemov d.o.o., Meškova 21.

2. Predmet razpisa:
– merilna in reducirna postaja MRP Šti-

buh II,
– priklop MRP Štibuh II na plinovod

4 bar,
– plinovod 1 bar,
– plinovod 100 mbar (mestno jedro).

3. Lokacija: območje mesta Slovenj Gra-
dec.

4. Predvideni obseg del:
– ca. 17.500m nizkotlačnih plinovodov

(1bar + 100mbar),
– ca. 500 hišnih odcepov (zajema stroj-

na dela od uličnega plinovoda do omarice
na fasadi stanovanjske hiše ali na stebrič-
kih - vključno z montažo omarice, oziroma
v mestnem jedru strojna in gradbena dela -
v območju javnih površin s požarno pipo v
ulični kapi do vključno vgradnje Schuck
hišne uvodnice s samozapornim protipo-
žarnim ventilom brez dobave hišne uvod-
nice),

– MRP Štibuh II,
– kataster  izvedenih  del  vključno  s

hišnimi  odcepi  in  drugimi  napeljavami,
ki bodo v istem izkopu in to v treh izvodih
v mapah A4 in na računalniških disketah,
besedni  del  s  programom  Word  for
Windows  in  grafični  del  s  programom
Acad  13.

5. Orientacijska vrednost izvedbenih del:
130,000.000 SIT.

6. Roki: pričetek del 15. 5. 1997 in za-
ključek del 31. 8. 1997.

B. Razpisni pogoji
1. Ponudniki,  ki  želijo  sodelovati  pri

javnem  razpisu,  morajo  predložiti  pisno
ponudbo v 30 dneh po objavi v Uradnem
listu RS. Javno odpiranje ponudb bo na-
slednji delovni dan ob 13. uri v sejni sobi
Mestne  občine  Slovenj  Gradec,  Šolska
ulica 5.

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

Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slo-
venije, s katero se ponudniku dovoljuje iz-
vajanje razpisanih del,

c) reference,
d) bonitete ponudnika od Agencije za

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

izvajali razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-

stitorju,
g) ceno za ponujena dela po specificira-

nih območjih od območja 1 do območja 13,
h) izjavo, da ne bo nobeden del plinovo-

da zasut brez pregleda in odobritve nadzor-
nega organa, ki mora biti na gradbišču dnev-
no prisoten,

i) v sklopu gradbenega nadzora je tudi
polaganje napeljav za kabelsko TV in Tele-
komove napeljave ter nadzor nad izdelavo
katastra.

3. Končni obseg del bo investitor določil
na podlagi ponudbenih vrednosti in razpo-
ložljivih finančnih sredstev pred podpisom
pogodbe.

4. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gra-
dec, s pripisom “Ne odpiraj - ponudba za
nadzor pri izgradnji plinovodov”.

5. Razpisna dokumentacija bo razpolago
na gornjem naslovu in jo lahko ponudniki
dvignejo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št. 51840-630-25638
z virmanskim nalogom ali položnico od 3. 4.
1997 dalje.

6. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
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7. Kontaktna oseba je Ivan Kop tel.
0602/41-114.

Colatio plin, d.o.o.,
Slovenj Gradec

Ob-1162

Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije Kolodvorska 15, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške strojne opreme

1. Investitor je ZPIZ Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je računalniška stroj-
na oprema IBM in mikrofilmska oprema po
naslednji specifikaciji:

2.1. Spominski modul za IBM 9672 R22
- dogradnja od 512Mb na 2048 Mb – 1 kos,

2.2. Magnetni diski IBM 9395-B23 Sto-
rage RAID-5 Drawer 11,34 Gb 3390-3 emu-
lacija – 8 kosov,

2.3. Delovne postaje:
2.3.1. terminali IBM 3483 - ID0 (moni-

tor P50-15”, PC-HOST-SLO tipkovnica, PC
kabel) – 20 kosov,

2.3.2. IBM PC strežnik (IBM 325) – 2
kosov,

2.4. Tiskalniki: Lexmark Optra R + IPDS
+ T/R kartica – 10 kosov,

2.5. Dodatek za obojestransko tiskanje
za LEXMARK 4039-12R – 10 kosov,

2.6. Komunikacijska oprema: Modem
Motorola Data/Fax V.34 – 10 kosov,

2.7. Povečanje spomina za 4Mb na mrež-
nem kontrolerju IBM 3745-170 – 1 kosov,

2.8. Mikrofilmska kamera Kodak Micro-
imager 30A – 1 kos.

3. Lokacija in dobava opreme so prostori
ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana.

4. Ponudnik lahko sodeluje tudi pri po-
samezni točki iz razpisa.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo uporabnik upošteval zlasti:

– kvaliteto in celovitost ponudbe,
– ceno s prometnim davkom,
– rok dobave,
– podatke o garanciji,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki  lahko  dobijo  podrobnej-

šo  razlago  po  predhodnem  dogovoru
vsak  dan,  takoj  po  objavi  tega  razpisa
od 9. do 14. ure v prostorih Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Kolodvorska 15, Ljubljana, pri Jan-
ku Furmanu.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo poslati oziroma pred-
ložiti pisno ponudbo najkasneje do 11. 4.
1997 do 12. ure v vložišču ZPIZ Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana.

8. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečatenem
ovoju z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za
nabavo računalniške strojne opreme ZPIZ.”

9. Odpiranje ponudb bo 15. 4. 1997 ob
12. uri v sejni sobi ZPIZ Slovenije v
8. nadstropju, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
komisiji predložiti pisna pooblastila o za-
stopanju.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
najkasneje do 23. 4. 1997.

11. Opcija ponudbe mora biti najmanj
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisovalec ponudniku ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

13. Razpis ni obvezujoč za ZPIZ.
14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe,

ki bodo vsebovale vse pogoje iz tega raz-
pisa.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-1165

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), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca nasipnega platoja
in predkonsolidacije tal na območju

nove šole Brinje v Grosupljem
1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca

nasipnega platoja in predkonsolidacije tal
na območju nove šole Brinje v Grosup-
ljem.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, pri Mariji Liko-
vič, tel. 761-211.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35,000.000 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 takoj po
podpisu pogodbe.

7. Lokacija: nasipni plato in predkonso-
lidacija tal se bosta izvedla na območju za-
zidalnega načrta nove šole Brinje v Grosup-
ljem, med Ljubljansko cesto in potokom
Grosupeljščica.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Ponudbe se dostavijo osebno in sicer

do torka, 6. 5.1997 do 8.30 na naslov: Obči-
na Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
Kuverte morajo biti zalepljene z lepilnim
trakom, preko katerega je žig ponudnika ter
označene z oznako “Nasip za šolo Brinje -
Ne odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 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. 2122 Ob-1166

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in navodila o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup blaga iz državnih blagovnih
rezerv

1. Prodajalec: Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

2. Predmet razpisa: prodaja živilskega in
neživilskega blaga, katerega vrsta, količina
in lokacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

3. Rok prevzema: sukcesivno, vendar
najkasneje do 31. 12. 1997.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji v skladu z drugim odstavkom
18. člena zakona o blagovnih rezervah (Za-
vod RS za blagovne rezerve izloči iz razpi-
snega postopka ponudbe tistih oseb, ki so
bile pravnomočno kaznovane za prekršek iz
22. člena zakona ali ki imajo neizpolnjene
obveznosti do Zavoda RS za blagovne re-
zerve dalj kot trideset dni).

5. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda RS
za blagovne rezerve. Razpisno dokumenta-
cijo ponudniki dobijo po objavi javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS, do 25. 4. 1997 do
14. ure na sedežu Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, v tajništvu, soba št. 1.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali Dušanu Šelihu, tel.
061/16-83-555.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: cena s plačilnimi pogoji, rok
prevzema in posebne ugodnosti.

7. Odkupljene količine blaga so lahko
manjše od razpisanih količin.

8. Pisne ponudbe lahko ponudniki poš-
ljejo po pošti oziroma dostavijo v zaprti
kuverti na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII z oznako “Ponudba za blago – Ne
odpiraj”.

Veljavne so vse ponudbe, ki bodo pris-
pele po pošti do 7. 5. 1997 oziroma bodo
oddane v roku razpisni komisiji do 8. 5.
1997 do 9. ure.

9. Razpisna komisija začne z odpiranjem
ponudb dne 8. 5. 1997 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

10. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 30. 5. 1997.

11. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

12. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale bistvenih zahtev razpisnih pogojev,
bo  razpisna  komisija  izločila  kot  neve-
ljavne.
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13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno najkasneje do 30. 5. 1997.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 30502 Ob-1167

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo mestnih

prireditev v letu 1997
I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izvedba december-

skih prireditev:

1. Kresovanje na Ljubljanici – 25. junij
ob državnem prazniku,

2. Noč v Stari Ljubljani – 23. in 24. ali
30. in 31. avgust,

3. Miklavžev sprevod – 5. december,
4. Miklavžev sejem – 1. do 6. december,
5. Božično novoletni sejem – 15. do

30. december,

6. Prireditev za otroke v središču mesta
– 22. do 30. december,

7. Sprevod Dedka mraza – 30. decem-
ber.

8. Srečanje Ljubljančanov na silvestro-
vo – 31. december.

III. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan med 8. in 11. uro na Mestni občini
Ljubljana, mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske dejavnosti in turizem, Trubarjeva
5, pri Milošu Jenku, tel. 133-31-55.

IV. Ponudba mora vsebovati smiselno
vse elemente iz 12. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, zlasti pa:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo davčne številke,

– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,

– obrazec BON 1, BON 2, oziroma
BON 3,

– vsebinsko zasnovo prireditev, način iz-
vedbe in finančno ovrednotenje projekta,

– seznam referenc.
V. Orientacijska vrednost prireditev zna-

ša za:
1. Kresovanje na Ljubljanici – 500.000

SIT,
2. Noč v Stari Ljubljani – 2,000.000 SIT,
3. Miklavžev sprevod – 1,500.000 SIT,
4. Miklavžev sejem – 1,000.000 SIT;

5. Božično novoletni sejem – 7,500.000
SIT,

6. Prireditev za otroke v središču mesta
– 2,000.000 SIT,

7. Sprevod Dedka mraza – 1,500.000
SIT,

8. Srečanje Ljubljančanov na Silvestro-
vo – 3,500.000 SIT.

VI. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– vsebinska zasnova prireditve,

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.

VII. Pisne ponudbe, ki morajo biti pod-
pisane, žigosane in pravilno opremljene,
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo
mestne prireditve v letu 1997!” in jasno
navedeni naslov prireditve na katero se po-
nudba nanaša ter imenom in naslovom po-
nudnika, za vsako prireditev posebej. Rok
za oddajo ponudbe je 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS do 10. ure na naslov
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek  za  gospodarske  dejavnosti  in
turizem  (tajništvo),  Trubarjeva  5,  Ljub-
ljana.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo
22. aprila 1997 ob 10. uri v prostorih Mest-
ne občine Ljubljana, mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti in turizem,
Trubarjeva 5, Ljubljana, II. nadstropje, sej-
na soba.

Predstavniki ponudnikov morajo komi-
siji za izvedbo javnega razpisa predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

IX. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni. Vsak izbran ponud-
nik, bo v nadaljnjem roku 30 dni od sklepa
po izbiri pozvan k sklenitvi pogodbe.

Mestna občina Ljubljana

Ob-1168

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 izbiro izvajalca za kontejnerski odvoz
odpadkov v času akcije čiščenja okolja v

Občini Slovenska Bistrica
1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.

2. Predmet razpisa: kontejnerski odvoz
odpadkov.

3. Razpisno dokumentacijo dobite na se-
dežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, Slovenska Bistrica. Za pokritje
stroškov dokumentacije je potrebno naka-
zati 20.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589. Podrobnejše informacije
posreduje Iztok Dorič, tel. 811-242.

4. Orientacijska vrednost odvoza je
2,500.000 SIT.

5. Termin izvedbe del je april 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– razpoložljive kapacitete,
– ponudbena cena,

– plačilni pogoji,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je deset dni po

objavi razpisa, na naslov Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.

8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj, ponudba za odvoz od-
padkov v času akcije čiščenja okolja”.

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

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

Občina Slovenska Bistrica

Št. 0044/5-308/15-97 Ob-1169

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo kabelskega analizatorja
1. Predmet javnega razpisa je nabava

1 kosa kabelskega analizatorja proizvajalca
Fluke ali ekvivalent drugega proizvajalca,
ki ustreza naslednjim zahtevam:

1) DSP analizator kabelskih (LAN)
omrežij s “smart” daljinsko kontrolno eno-
to,

2) komplet kablov ter potrebnih zaključ-
nih adapterjev za testiranje priključkov:

– RJ-45 SFTP – 2 kosa,

– ICS TYPE1 – 2 kosa,

– koaksialni kabli – 2 kosa,
– optični kabli – 2 kosa.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Banjac Dušanu, na tel. št.
061/172-47-17.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 1,150.000 SIT.

4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

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

a) ovojnica z dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

b) Ovojnica s ponudbo:

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,

– podatke o garanciji ter servisiranju
opreme,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas živ-
ljenjske dobe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,
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– garancija in servis,

– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 7. 4. 1997 do
12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Pondube morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentaci-
jo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/15/97 – dokumentacija”. Ovoj-
nica s ponudbo mora biti označena “Ne odpi-
raj – javni razpis št. 308/15/97 – ponudba”.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 8. 4. 1997 ob
10. uri v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz na-
daljne obravnave.

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

Št. 0044/5-308/16-97 Ob-1170

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo elektronskih alkotestov z

dodatno opremo in UV svetilk
1. Predmet javnega razpisa je nakup:
I. 20 kompletov elektronskih alkotestov

z akumulatorjem, ki morajo ustrezati na-
slednjim zahtevam:

– displej z izpisom izmerjene alkoholi-
ziranosti na najmanj dve decimalki,

– pomnilnik za opravljenih najmanj 300
zadnjih preizkusov,

– zagotovljeno normalno delovanje v
temperaturnem območju od – 5 do + 50
stopinj Celizija; ne sme priti do večjih od-
stopanj od 0,01%.,

– zvočni ali zvočni in svetlobni signal
ob pravilno opravljenem postopku,

– rezervni akumulator oziroma drugi
ustrezni vir napajanja,

Ia. Dodatna oprema:
– polnilec s samokontrolo,
– torbica za nošenje.

II. 65 kompletov namiznih UV svetilk,
namenjenih odkrivanju in prepoznavanju
sprememb na listinah, z:

– fluorescentnima žarnicama 6W in UV
žarnico 6W,

– vgrajeno lupo za najmanj 5-kratno po-
večavo,

– napajanjem na električno omrežje 220
V, opcija napajanje 220 V in baterijsko,

– možnostjo presvetlitve dokumenta v
celoti.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
no točko ali za vse tri točke iz javnega raz-
pisa.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Čibej Angelu, na tel. št.
061/172-44-25.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša:

– 4,500.000 SIT za I točko
– in 1,650.000 SIT za II točko.

4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

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

a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma ve-

ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

b) Ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco

Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti obli-
kovanje za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji.

– pisno mnenje Inštituta za sodno medi-
cino Republike Slovenije o primernosti po-
nujenih elektronskih alkotestov za upora-
bo kot indikatorjev prisotnosti alkohola v
izdihanem zraku pri osebah, katerim je
odrejen preizkus na območju Republike
Slovenije.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas živ-
ljenjske dobe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in servis,

– cena,
– dobavni rok,

– plačilni pogoji,

– dodatne  ugodnosti,  ki  jih  ponudnik
nudi.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 8. 4. 1997 do
12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Pondube morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentaci-
jo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/16/97 – dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/16/97 – po-
nudba”.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 9. 4. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz na-
daljne obravnave.

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

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 353-2/97 Ob-1175

Občina Škofja Loka objavlja na podlagi
36. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93), 17. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Ur. l. RS, št. 28/93), v
skladu z odredbeo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa z 19. seje
Občinskega sveta Občine Škofja Loka z dne
27. 2. 1997

javni razpis
za pridobivanje koncesionarjev

1. Koncendent: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa je izvajanje nasled-
njih gospodarskih javnih služb:

2.1. Oskrba s pitno in tehnološko vodo,
2.2. Odvajanje komunalnih odpadnih in

padavinskih voda na čistilno napravo in
čiščenje.

2.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki.
2.4. Odlaganje ostankov komunalnih od-

padkov.

2.5. Oskrba s plinom ter upravljanje in
vzdrževanje plinovodne infrastrukture.

Vsaka od zgoraj navedenih gospodarskih
javnih služb je predmet posebne ponudbe.

3. Izvajanje gospodarske javne službe
obsega naslednje naloge:

3.1. Vzdrževanje celotnih infrastruktur-
nih in drugih sistemov, objektov in naprav
pod 4. točko, ki so last koncedenta,

3.2. Izdajanje soglasij za priključitev po-
rabnikov na infrastrukturne sisteme, objek-
te in naprave, in

3.3. Opravljanje strokovno – tehničnih
nalog in priprava strokovnih podlag za raz-
voj posameznega področja, ki je predmet
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koncesije  za  območje  Občine  Škofja
Loka.

4. Območje izvajanja gospodarskih jav-
nih služb:

4.1. Oskrba s pitno in tehnološko vodo:
javni loški vodovod, ki se napaja z vodo iz
vodnih virov: Trebija, Hotovlja, Viršk, Ve-
šter, Sorško polje, Lovrenc, Gabrovo, dve
črpališči tehnološke vode v Gorenjski pre-
dilnici in opuščeno črpališče Lipica.

Za vaške vodovode koncesionar izvaja
strokovno-tehnične naloge v smislu točke
3.3. in oblikuje mnenja v zvezi z izdajo
soglasij v smuslu točke 3.2.

4.2. Odvajanje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na čistilno napravo in
čiščenje: odvajanje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in čiščenje tistih voda, ki
odtekajo na mehansko biološko čistilno na-
pravo Škofja Loka.

4.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki:
zbiranje, sortiranje in odvoz komunalnih
odpadkov  na  območju  Občine  Škofja
Loka.

4.4. Odlaganje ostankov komunalnih od-
padkov: upravljanje deponij komunalnih od-
padkov na območju Občine Škofja Loka.

4.5. Oskrba s plinom: območje loškega
mestnega plinovoda.

5. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Oddelku za javne službe in ob-
činsko premoženje Občine Škofja Loka na
Mestnem trgu 15, v pisarni št. 7 pri Štalec
Janezu na podlagi predložitve dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije za posa-
mezno gospodarsko javno službo je 20.000
SIT. Razpisno dokumentacijo za posamez-
no gospodarsko javno službo se plača na
žiro račun Občine Škofja Loka, št.:
51510-630-50129.

6. Koncesija se razpisuje za dobo 20 let.
6. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, ki je

registrirana v skladu z veljavno zakonodajo
in izpolnjuje pogoje iz 4. člena zakona o
gospodarskih družbah,

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno izvajanje gospodarske
javne službe in

– da razpolaga s premoženjem v vredno-
sti najmanj 5% od predvidenega letnega pro-
meta oziroma poseduje ustrezno varščino
za sredstva v navedeni vrednosti.

8. Prijava na razpis mora vsebovati:

– podatki ponudnika (naziv, naslov,...),

– dokazila o izpolnjevanju pogojev v
prejšnji točki,

– izjavo z dokazili, da je ponudnik teh-
nološko in kadrovsko usposobljen za nemo-
teno izvajanje gospodarske javne službe,

– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji,

– program delovanja gospodarske javne
službe,

– cenik storitev ločeno po nalogah z gro-
bo izdelano strukturno kalkulacijo,

– eventualne pogoje in ugodnosti za iz-
vajanje koncesije,

– reference.

9. Koncedent si pridržuje pravico:

– da ne sklene koncesijske pogodbe z
nobenim od ponudnikov.

10. Merila za izbiro najugodnejšega pon-
dudnika:

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem koncesije,

– cena storitev,
– konkurenčnost ponudbe,
– kompletnost ponudbe

– finančna sposobnost,
– doseženi rezultati dosedanjega dela na

področjih, ki so predmet koncesije (referen-
ce).

11. Rok za oddajo ponudb je 45 dni od
objave razpisa. Ponudbe morajo biti oddane
za vsako od razpisane gospodarske javne
službe ločeno v zaprti ovojnici z oznako
ponudnika in s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba!”. Za vsako gospodarsko javno služ-
bo, ki je predmet koncesije, mora biti na
kuverti še dodatna oznaka “koncesija – na-
vedba gospodarske javne službe” (2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5.). Ponudbe se pošlje priporo-
čeno po pošti ali odda osebno na vložišče
Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka.

12. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 12. maja 1997 ob 10. uri v prostorih
male sejne sobe Občine Škofja Loka na Po-
ljanski cesti 2, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

13. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo v roku 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.

Občina Škofja Loka

Št. 110-1/97 Ob-1171A

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-Direkci-
ja Republike Slovenije za ceste kot naroč-
nik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: ugotavljanje sposobnosti
za izdelavo in dobavo cestnih smernikov
za potrebe interventne zamenjave in za
druge potrebe na M in R cestah v RS za

leto 1997
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do 4.
4. 1997, strokovne informacije pa vam po-
sreduje Barbara Klemen, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 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 “Ugotavlja-
nje sposobnosti za izdelavo in dobavo cest-
nih smernikov.” - B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1171B

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-Direkci-
ja Republike Slovenije za ceste kot naroč-
nik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Lokacijska dokumentacija +

PGD/PZI:
a) rek.mag.ceste M10-9/1185 Trbov-

lje-Hrastnik od 3.150-3.750
b) rek.mag.ceste M10-9/1185 Trbov-

lje-Hrastnik od 1.770-3.150
Orientacijska vrednost del znaša

8,000.000 SIT
2. Lokacijska dokumentacija +

PGD/PZI rekonstrukcije mag. ceste
M 10-9/1185 od km 0.330 do km 1.100

Orientacijska vrednost del znaša
3,800.000 SIT

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
za ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 2. do
4. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Lidija Rožen, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 4. 1997 do 9.30 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:

1. “Lokacijska dokumentacija +
PGD/PZI: Trbovlje-Hrastnik od 3.150-3.750
in 1.770-3.150.”-L.R.

2. “Lokacijska dokumentacija + PGD/PZI
rekonstrukcije mag. ceste M 10-9/1185 od
km 0.330 do km 1.100.” - L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 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. 43/97 Ob-1177

Občina Šentilj, Šentilj 69, objavlja na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu v

Občini Šentilj
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.

2. Predmet razpisa: sanacija zemeljske-
ga plazu na javni poti v Štrihovcu pri h. š.
50j.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po plačilu 2.000 SIT na se-
dežu  naročnika  vsak  delovnik  od  8.  do
12. ure.

Kontaktna oseba je Miroslav Anžel, tel.
651-133.

4. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: april
1997.

6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
roku 20 dni od dneva objave tega razpisa.
Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici z oz-
načbo: “Ne odpiraj”, “Javni razpis za plazo-
ve”, ter točnim naslovom ponudnika.

7. Kuverta mora vsebovati:

– dokazilo o usposobljenosti ponudnika
za izvajanje tovrstnih del,

– potrjene reference za izvajanje tovrst-
nih del,

– izjave zahtevane v razpisni dokumen-
taciji,

– ponudbo ob originalnem tekstu popisa
del.

8. Merila za izbor ponudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference za izvajanje tovrstnih del,

– cena v tolarjih,

– plačilni pogoji.

9. Upoštevane bodo vse ponudbe:

– ki bodo prispele na naslov naročnika
zadnji dan po poteku razpisnega roka do
12. ure,

– ki bodo imele popolno vsebino v skla-
du z razpisnimi pogoji,

– ki bodo pravilno opremljene.

10. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po poteku razpisnega roka
ob 12. uri v prostorih naročnika.

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

Občina Šentilj

Ob-1182

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

javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične

dokumentacije izgradnje namakalnih
sistemov

I. Investitor

II. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije idejnih projektov ter projek-
tov za pridobitev (PGD) in projektov za iz-
vedbo (PZI) za izgradnjo namakalnih siste-
mov na kompleksu v Gribljah, in sicer na
skupni površini 6,19 ha.

Lokacija kompleksa je prikazana v raz-
pisni dokumentaciji.

III. Tehnično dokumentacijo je potrebno
za navedeni kompleks izdelati v dveh fa-
zah:

1. Idejni projekt.

2. PGD in PZI.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati
vse elemente v skladu s pravilnikom o po-
drobnejši vsebini idejnih projektov (Ur. l.
RS, št. 40/89) in v skladu s pravilnikom o
podrobnejši vsebini tehnične dokumentaci-
je (Ur. l. RS, št. 40/89).

IV. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in skladno z razpi-
sno dokumentacijo. Iz ponudbe mora biti
razvidno kako je vključen prometni davek.
Ponudniki morajo potrditi rok izdelave do-
kumentacije. Način plačila: 30 dni po odda-
ji dokumentacije.

V. Orientacijska vrednost del je
3,000.000 SIT.

VI. Predvideni roki izdelave: idejni pro-
jekti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
PGD in PZI v roku 30 dni od pridobitve
lokacijskega dovoljenja.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,

– kompleksnost ponudbe,

– rok,

– kadri,

– reference,

– način izvajanja pogodbene obveznosti.

VIII. Razpisno dokumentacijo lahko in-
teresenti dobijo proti plačilu materialnih
stroškov na sedežu Občine Črnomelj (Trg
svobode 3, Črnomelj), v roku razpisa, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, v sprejemni
pisarni.

IX. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo morajo prispeti v zapečatenem ovoju
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis Nama-
kanje Griblje” 14. dan po objavi v Uradnem
listu RS, na sedež Občine (Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj).

X. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po dnevu za oddajo ponudb ob 12. uri v
sejni sobi Občine Črnomelj. Predstavniki
ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo
za zastopanje.

XI. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

XII. Kolikor sredstva s strani Ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ne bodo odobrena, si investitor pridržuje
pravico, da ne sklene pogodbe z izbranim
izvajalcem.

Občina Črnomelj

Št. 601 Ob-1179

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,

št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana

javni razpis A
1. Za izbiro najugodnejšega dobavite-

lja za izdobavo laboratorijskega pohištva
za laboratorij v Ptuju.

2. Za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka za izdelavo projektne dokumentacije
za laboratorij v Murski Soboti.

Ponudba mora vsebovati:

1. Firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja.

2. Bonitetna poročila.

3. Način plačila.

4. Točne cene.

5. Pogodbe z roki dobave oziroma iz-
vedbe.

6. Klavzulo o zavarovanju avansnega
plačila po pogodbi časovno vezanega na iz-
dobavo.

7. Referenčno listo.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom: vsebovati morajo postav-
ke, ki so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki
ne bodo urejene kot je zahtevano, si naroč-
nik pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

1. Ustreznost tehničnim zahtevam.

2. Konkurenčnost cen.

3. Dobavni roki.

4. Plačilni pogoji.

5. Garancija.

6. Druge posebne ugodnosti.

Dodatne informacije: dobite na telefon
št. 061/33-40-33.

Podroben opis in seznam laboratorijske-
ga pohištva dobite na Upravi Veterinarske-
ga Zavoda Slovenije, cesta v Mestni log
47a. Ponudnik mora izdobavljeno pohištvo
dostaviti ter montirati.

Podroben opis laboratorija v Murski So-
boti dobite na Upravi Veterinarskega Zavo-
da Slovenije, cesta v Mestni log 47a.

Kontaktne osebe: mag. Jernej Hočevar,
mag. Zmagomir Kralj.

Ponudbe je potrebno poslati: priporoče-
no po pošti na naslov: Veterinarski Zavod
Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana p.p.4251.

Ponudbe morajo biti oddane: v zapeča-
teni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba na javni razpis”, z označeno zapo-
redno številko razpisanega materiala ali
opreme.

Rok za oddajo ponudb: 10 dni in začne
teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
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Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

Naročnik si pridržuje pravico: da z no-
benim ponudnikom ne sklene pogodbe o
izdelavi pohištva oziroma projektne doku-
mentacije.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb: bo peti delovni dan po zaključku roka
za oddajo ponudb oziroma 15. dan po ob-
javi.

Upoštevane  bodo  le  tiste  ponud-
be,  ki  bodo  izpolnjevale  vse  razpisane
pogoje.

Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Št. 601 Ob-1180

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana

javni razpis B
1. Za izbiro najugodnejšega dobavite-

lja za dobavo potrošnega, računalniškega
in pisarniškega materiala.

2. Za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka za dobavo potrošnega plastičnega ma-
teriala za laboratorijsko diagnostiko.

Ponudba mora vsebovati:

1. Firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja.

2. Bonitetna poročila.

3. Način plačila.

4. Ponudbi morajo biti priloženi vzorci
ponujenega potrošnega materiala (pri raču-
nalniškem in fotokopirnem papirju naj bo
navedena teža, debelina) z točnimi cenami.

5. Pogodbe z roki dobave.

6. Ponudnik  se  mora  obvezati,  da  bo
naročeni  potrošni  material  dostavil  na
posamezne  območne  enote  VZS  po  Slo-
veniji.

7. Klavzulo o zavarovanju avansnega
plačila po pogodbi časovno vezanega na iz-
dobavo.

6. Referenčno listo.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom: vsebovati morajo postav-
ke, ki so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki
ne bodo urejene kot je zahtevano, si naroč-
nik pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

1. Ustreznost tehničnim zahtevam.

2. Konkurenčnost cen.

3. Dobavni roki.

4. Plačilni pogoji.

5. Garancija.

6. Druge posebne ugodnosti.

Dodatne informacije: dobite na telefon
št. 061/33-40-33.

Podrobni opis in seznam razpisanega
potrošnega pisarniškega in laboratorijske-
ga materiala dobite na Upravi Veterinar-
skega  Zavoda  Slovenije,  cesta  v  Mestni
log 47a.

Kontaktne osebe: mag. Jernej Hočevar,
mag. Zmagomir Kralj,

Ponudbe je potrebno poslati: priporoče-
no po pošti na naslov: Veterinarski Zavod
Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana p.p. 4251.

Ponudbe morajo biti oddane: v zapeča-
teni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba na javni razpis”, z označeno zapo-
redno številko razpisanega materiala ali
opreme.

Rok  za  oddajo  ponudb:  10  dni  in
začne  teči  z  dnem  objave  v  Uradnem
listu RS.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

Naročnik si pridržuje pravico: da z no-
benim ponudnikom ne sklene pogodbe o
nakupu razpisanega potrošnega materiala,
oziroma sklene pogodbo samo za nekatere
postavke potrošnega materiala, določene v
javnem razpisu.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb: bo peti delovni dan po zaključku roka
za oddajo ponudb oziroma 15. dan po ob-
javi.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale vse razpisane pogoje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Št. 601 Ob-1181

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in Vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana

javni razpis C
1. Za izbiro najugodnejšega dobavite-

lja tuje strokovne literature (knjige, revi-
je, videofilmi).

2. Za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka za tiskanje raznih obrazcev.

3. Za najugodnejšega izvajalca raču-
nalniškega usposabljanja za programe
Power Point, Exel in Internet.

Ponudba mora vsebovati:

1. Firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja.

2. Bonitetna poročila.

3. Način plačila.

4. Točne cene.

5. Pogodbe z roki dobave oziroma iz-
vedbe.

6. Ponudnik se mora obvezati, da bo na-
ročene obrazce oziroma literaturo dostavil
na posamezne območne enote VZS po Slo-
veniji.

7. Klavzulo o zavarovanju avansnega
plačila po pogodbi časovno vezanega na iz-
dobavo.

8. Referenčno listo.

Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom: vsebovati morajo postav-
ke, ki so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki
ne bodo urejene kot je zahtevano, si naroč-
nik pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika:

1. Ustreznost tehničnim zahtevam.

2. Konkurenčnost cen.

3. Dobavni roki.

4. Plačilni pogoji.

5. Garancija.

6. Druge posebne ugodnosti.

Dodatne informacije dobite na telefon
št. 061/33-40-33.

Podroben opis in seznam obrazcev za
tiskanje kakor tuje literature dobite na Upra-
vi Veterinarskega Zavoda Slovenije cesta v
Mestni log 47a.

Kontaktne osebe: mag. Jernej Hočevar,
mag. Zmagomir Kralj.

Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
po pošti na naslov: Veterinarski Zavod Slo-
venije, cesta v Mestni log 47a, 1001 Ljub-
ljana p.p.4251.

Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba na javni razpis”, z označeno zapo-
redno številko razpisanega materiala ali
opreme.

Rok  za  oddajo  ponudb  je  10  dni  in
začne  teči  z  dnem  objave  v  Uradnem
listu RS.

Ponudbe, ki bodo prispele po navede-
nem roku komisija ne bo obravnavala in jih
bo nepregledane vrnila.

Naročnik si pridržuje pravico da z nobe-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe o na-
kupu razpisanega potrošnega materiala, ozi-
roma sklene pogodbo samo za nekatere po-
stavke potrošnega materiala, določene v jav-
nem razpisu.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo peti delovni dan po zaključku roka
za oddajo ponudb oziroma 15. dan po ob-
javi.

Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bo-
do izpolnjevale vse razpisane pogoje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Veterinarski zavod Slovenije
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-1084

Televizijski program Vaš kanal Televi-
zije Novo mesto, d.o.o. s sedežem na Glav-
nem trgu 24 v Novem mestu se financira iz
dohodkov od oglaševanja in kreditov. Več
kot 10% upravljalskih pravic imajo DPB
Vizija, PID, d.d., Novi trg 5, Novo mesto;
Marjan Moškon, Cankarjeva 37, Novo me-
sto; Feliks Petric, Šegova 16, Novo mesto;
Dušan Pezelj, Pugljeva 4, Novo mesto; Sta-
nislava Rajer, Vinji vrh 7/A, Šmarješke To-
plice in Jožica Murn, Rozmanova 32/A, No-
vo mesto. Člani skupščine TV Novo mesto,
d.o.o., ki je izdajatelj programa Vaš kanal,
so Alenka Janžekovič-Kavšek, Dušan Pe-
zelj in Marjan Moškon.

Ob-1090

Na podlagi 20. člena statuta družbe
DADAS poslovni sistem d.d., Maribor,
uprava družbe vabi delničarje na sejo

skupščine
družbe DADAS poslovni sistem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. aprila 1997 s

pričetkom ob 9. uri v prostorih Narodnega
doma, Ulica Kneza Koclja 9, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

dnevnega reda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-

jitvi družbe PROFICIA DADAS d.o.o. druž-
bi DADAS poslovni sistem d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pri-
pojitvi družbe PROFICIA DADAS d.o.o.
družbi DADAS poslovni sistem d.d.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družbe PRIOM d.o.o. družbi DADAS
poslovni sistem d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pri-
pojitvi družbe PRIOM d.o.o. družbi DADAS
poslovni sistem d.d.

6. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe.

Delničarji, ki se želijo udeležiti skupšči-
ne, morajo potrditi svojo  prisotnost na
skupščini, s tem da pridobijo od Centralne
Klirinško Depotne Družbe potrdilo o last-

ništvu delnic DADAS na dan 15. 4. 1997 in
le to dostavijo na sedež družbe DADAS po-
slovni sistem d.d., Partizanska 13a, Maribor
do 17. 4. 1997 zaradi predhodne ugotovitve
kvoruma. Zadnje prijave bomo sprejemali
eno uro pred začetkom skupščine v prosto-
rih Narodnega doma v Mariboru.

Delovno gradivo bo na voljo na sedežu
družbe 20 dni pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

DADAS Poslovni sistem d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-1091

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 41. člena statuta družbe
Iskra Vega d.d., Ljubljana, Stegne 13a, skli-
cujem

skupščino delniške družbe
Iskra Vega d.d.,

ki bo v torek, dne 29. 4. 1997 ob 14. uri v
prostorih restavracije v poslovni stavbi druž-
be v Ljubljani, Stegne 13a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, imenuje verifikacijska komisija
in komisija za štetje glasov, zapisnikar in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta po predlogu uprave.
4. Določitev nagrade (sejnine) za pred-

sednika in ostale člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika in ostale

člane nadzornega sveta se določi nagrada
po predlogu uprave.

5. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov se imenuje pooblašče-
no revizijsko družbo po predlogu uprave.

7. Poročilo uprave o poslovanju družbe
v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe v letu 1996.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

O 1. in 2. točki dnevnega reda se glasuje
z dvigom rok, o ostalih točkah dnevnega
reda pa z glasovnicami.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v katerih korist so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora za fizične osebe vsebovati ime in pri-
imek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca

in pooblastitelja, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu, šte-
vilo glasov, firmo in sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pogoji za udeležbo in odlo-
čanje na skupščini je, da delničarji prijavijo
svojo udeležbo na skupščini družbe vsaj
3 dni pred skupščino in dvignejo glasovnice
v tajništvu na sedežu družbe.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
ter gradivo posamezne točke dnevnega reda
bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu,
Ljubljana, Stegne 13a, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v času od 28. 3. 1997 do
29. 4. 1997.

Prostori restavracije, kjer bo potekala
skupščina, bodo odprti 30 minut pred začet-
kom zasedanja. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesto.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje dne 6. 5. 1997 ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Iskra Vega d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-1101

Skladno s 43. členom statuta družbe Go-
ričane, tovarna papirja Medvode, d.d. skli-
cujem

17. sejo skupščine
delniške družbe Goričane, Tovarna

papirja Medvode,
ki bo v petek, dne 11. aprila 1997 ob

12. uri v prostorih družbe Goričane, Med-
vode.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev

notarja.
2. Potrditev zapisnika 16. seje, z dne

20. 12. 1996.
3. Potrditev zaključnega računa za leto

1996.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun

za leto 1996.
4. Predlog sprememb statuta delniške

družbe.
Predlog sklepa: potrdi se spremembe sta-

tuta, skladno s predlogom, ki je priložen
gradivu za sejo skupščine.

5. Razno.
Člani skupščine naj na seji predložijo

pooblastilo.
Goričane

Tovarna papirja Medvode, d.d.
direktor

Št. 14/97 Ob-1122

Na podlagi 25. člena statuta družbe skli-
cujem

1. izredno skupščino
družbe Universal traktorji uts, d.d.,
ki bo 22. aprila 1997 ob 12. uri na sede-

žu družbe (Hrastovec 25).
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika in podpredsed-

nika.
3. Imenovanje zapisnikarja in overite-

ljev.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Sprememba naslova družbe.
6. Imenovanje revizorja družbe.
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7. Izdaja delnic družbe I. izdaja.
8. Dopolnitev 38. člena statuta družbe.
9. Razno.
Obrazložitev
Sklic skupščine je potreben predvsem za-

radi popravka napake v naslovu ob registra-
ciji družbe, kjer je sedaj vpisana napačna
hišna številka.

Izkoriščamo priliko, da istočasno tudi
uradno imenujemo stalnega revizorja druž-
be, kot to zahteva zakon. Pod 7. točko je
potrebno sprejeti sklep o izdaji delnic
1. izdaje. Pod 8. točko je potrebno dopolniti
38. člen, peto alineo z dodatkom... ali 100.000
DEM. To je potrebno zaradi nizkega kapitala
v tej fazi.

Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite
in da prinesete s seboj pooblastilo o zastopa-
nju.

Trgoprevoz eksport-import
predsednik uprave

Št. 26 Ob-1178

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in sklepa uprave sklicujem

15. zasedanje skupščine
delniške družbe SMELT International,

d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 28. aprila 1997 ob

12.30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunaj-
ska 160.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

in imenovanje notarja ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenujeta notar in zapisnikar
po predlogu sklicatelja.

2. Sprejem spremembe statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta delniške družbe Smelt In-
ternational, d.d., Ljubljana.

Gradivo k 2. točki predlaganega dnevne-
ga reda je v obliki besedila: “Predlog spre-
memb statuta delniške družbe” dostopno v
tajništvu glavnega direktorja vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v času od 1. aprila 1997
do dneva zasedanja skupščine.

Smelt International, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Ob-1186

BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, na
osnovi 21. člena statuta družbe sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo 29. aprila 1997 ob 14. uri v sejni

sobi Blagovne borze, Šmartinska 152 Ljub-
ljana

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenovanje
notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
imenovanje organov skupščine BTC d.d.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo

predsednika uprave o poslovanju družbe v
poslovnem letu 1996.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Potrdi se predlagana delitev dobička:
Čisti dobiček tekočega leta se razporedi:

– 632,832.987,89 SIT,
– dividenda – 239,510.693,40 SIT,

– vmesna dividenda – 120,146.600 SIT,
– po ZR/96 – 119,364.093,40 SIT,
– udeležba na dobičku – 92,069.833,60

SIT,
– vmesno izplačilo – 45,146.796,40 SIT,
– po ZR/96 – 46,923.037,20 SIT,
– nerazporejeni del dobička –

301,252.460,89 SIT.
Dne 12. 12. 1996 je bila upravičencem

izplačana vmesna dividenda v višini 200
SIT bruto na delnico, po predloženem skle-
pu pa je predlog za izplačilo še 200 SIT
bruto na delnico.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan objave skli-
ca skupščine delničarjev. Dan objave sklica
skupščine je 28. marec 1997.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje revizijska hiša Deloitte & Touche,
Dunajska 22 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s pred-
logi sprememb in dopolnitev statuta družbe
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ljubljani, Šmartinska 152, II nadstropje -
uprava, tel 185-13-29, vse delovne dni od
9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu identi-
ficirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30

minut pred začetkom zasedanja. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine 30. 4. 1997 ob 8. uri.

BTC d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Št. 19/97 Ob-1173

Uprava družbe Kompas International, tu-
ristična in trgovinska delniška družba, d.d.,
Pražakova 4, Ljubljana, v skladu z 288. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah objav-
lja na predlog Kompasa Consulting, d.d. – v
stečaju

dodatna predloga
za dopolnitev dnevnega reda 7. skupšči-

ne Kompasa International, d.d., Ljubljana,
Pražakova 4, za dne 1. 4. 1997 ob 12. uri, in
sicer:

5. točka: Prodaja ladje Poreč 1.
Predlog sklepa: odobri se prodaja ladje

Poreč 1 po ceni, ki je enaka ocenjeni vred-
nosti, zmanjšani za 10%.

6. točka: odpoklic in imenovanje člana
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji
član nadzornega sveta – predstavnik zapo-
slenih in za novega člana nadzornega sveta
imenuje Ivan Simič, stečajni upravitelj
Kompasa Consulting, d.d., v stečaju.

Kompas International, d.d.
uprava družbe

Razne objave

Ob-1131

Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup družbe

MPP Tamstan, d.o.o.
Večinski lastnik družbe MPP Tamstan,

podjetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljanska ulica 27 b, Maribor
je Sklad RS za razvoj.

Pogoje sodelovanja dobijo zainteresi-
rani v MPP Tamstan-ju, Maribor, tel.
062/32-444, faks 062/303-451, Davorin Me-
sarec ali na Skladu Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Dunajska 160, tel. 061/18-94-
890, faks 061/18-97-879 pri Milanu Cerarju.

Ponudbo na razpis je potrebno poslati v
zapečatenih ovojnicah s priporočeno pošilj-
ko in z oznako “Ponudba za razpis – MPP
Tamstan” najkasneje do 15. 4. 1997 na na-
slov Sklad RS za razvoj, d.d., Dunajska 160,
1000 Ljubljana.

Sklad RS za razvoj, d.d., na podlagi tega
razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o pro-
daji lastniškega deleža MPP Tamstan-a z
najboljšim ali katerimkoli drugim ponudni-
kom.

Sklad RS za razvoj

Ob-1155

Na podlagi sklepa stečajnega senata
St 4/95 z dne 5. 3. 1997 v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom SPE, podjetje za ste-
klarstvo, pleskarstvo, ekologijo, trgovino in
storitve Krško, d.o.o., v stečaju, Žadovinek
38, Krško razpisujem

prodajo
dela premoženja stečajnega dolžnika z

zbiranjem ponudb
Z zbiranjem ponudb se prodaja:
1. Nepremičnina – poslovni prostor neto

površina 90,17 m2, ki se nahaja v sklopu
poslovnostanovanjskega objekta, ki stoji na
parceli št. 633/6 k.o. Klara, Zagreb, Repub-
lika Hrvaška.

2. Nepremičnina – počitniški apartma
št. 525/3 v naselju Bučanje v Nerezinah na
otoku Mali Lošinj Republika Hrvaška.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin
pod točko 1. in 2. ni urejeno.

Izklicna cena za nepremičnino:
– pod točko 1 je: 118.000 DEM v tolar-

ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila,

– pod točko 2 je: 59.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. V tej ceni je zajet
tudi delež kapitala PSK Krško, ki pripada
lastniku apartmaja glede na celotno vred-
nost kapitala PSK Krško.

Pisna ponudba mora obsegati:
– ime in naslov ponudnika ter pooblašče-

ne osebe za zastopanje pri pravnih osebah,
– ponujeno ceno in predmet ponudbe.
Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Ogled premoženja oziroma podrobnejše

informacije je možno dobiti po predhodnem
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dogovoru s stečajnim upraviteljem oziroma
njegovim pooblaščencem na telefonu 0608/
41-616, vsak delovnik med 8. in 10. uro.

Pri prodaji z zbiranjem ponudb lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe.

Vsak ponudnik mora pred potekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% od izklicne cene na ŽR stečajnega dolž-
nika št. 51600-690-86405 pri Agenciji za
plačilni promet RS – podružnica Krško in
potrdilo o plačilu varščine predložiti kot pri-
logo k ponudbi.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim ponudnikom
pa vrnili v 5 dneh po končanem zbiranju
ponudb brez obresti.

Uspešni ponudnik oziroma kupec pre-
moženja, ki je predmet prodaje mora skleni-
ti pogodbo o nakupu v 8 dneh po sprejeti
odločitvi o izbiri in v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe v celoti plačati kupnino, s tem, da
si prodajalec pridrži lastninsko pravico do
dokončnega plačila kupnine.

Nepremičnine in premičnine so predmet
javne prodaje in se izročijo kupcu po plači-
lu kupnine.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil po-
godbe in plačal kupnine v določenem roku,
bomo prodajo razveljavili, varščino pa kot
skesnino obdržali.

Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom last-
ništva plača kupec, pri čemer se prometni
davek prišteje k pogodbeni vrednosti.

Kupec pridobi pravico do vpisa v zem-
ljiško knjigo po celotnem plačilu kupnine
oziroma, ko bo to omogočila veljavna zako-
nodaja države, kjer ležijo nepremičnine.
Stroške vpisa v zemljiško knjigo plača ku-
pec.

Vse nepremičnine in premičnine se pro-
dajajo po načelu “videno-kupljeno”.

Ponudbe morajo biti poslane s priporo-
čeno pošiljko na naslov: SPE Krško, d.o.o.,
v stečaju, Žadovinek 38, Krško, zapečatene
v ovojnici z oznako “Prodaja z zbiranjem
ponudb – Ne odpiraj”.

Stečajni upravitelj
Kamil Krošelj

Ob-1156

Na podlagi 10. člena odloka o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št.
34/96) in sklepa o razpisu javnega natečaja
Občina Bohinj objavlja

javni razpis
o oddaji poslovnega prostora v najem

1. Predmet razpisa: s tem razpisom Ob-
čina Bohinj zbira ponudnike za najem po-
slovnega prostora na Triglavski c. 37, Bo-
hinjska Bistrica.

2. Podatki o poslovnem prostoru:
2.1. Lokacija: Poslovni prostor se nahaja

v centru Bohinjske Bistrice, in sicer v kri-
žišču Triglavske ceste in Vodnikove ulice.

2.2. Velikost: Poslovni prostor obsega:
– prostor za prodajo skupne površine

16.32 m2 in
– pomožni prostor površine 12,96 m2.
2.3. Namembnost poslovnega prostora:

poslovni prostor se oddaja v najem za oprav-
ljanje prodaje sadja in zelenjave.

2.4. Urejenost in opremljenost: poslovni
prostor se nahaja v objektu, ki je lesene
konstrukcije. Poslovni prostor je urejen v
tolikšni meri, da omogoča opravljanje de-
javnosti.

Poslovni prostor ni opremljen z opremo,
ki je potrebna za opravljanje dejavnosti pro-
daje sadja in zelenjave.

3. Čas najema: poslovni prostor se daje
v najem za določen čas in sicer za dobo
dveh let, z možnostjo podaljšanja najema.

4. Začetna cena najemnine:
Začetna oziroma izklicna cena najemni-

ne znaša:
– za poslovni prostor 11 DEM/m2,
– za pomožni prostor 9 DEM/m2.
5. Splošni razpisni pogoji:
5.1. Na javni natečaj se lahko prijavijo

fizične in pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje trgovinske dejavnosti – prodaja
sadja in zelenjave.

Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o registraciji: dokaz o izpol-

njevanju pogojev za pridobitev naziva sa-
mostojni podjetnik oziroma izpisek iz sod-
nega registra glede poslovne dejavnosti in
odločbo o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje razpisane dejavnosti,

– fizične osebe se morajo izkazati s potr-
dilom o državljanstvu Republike Slovenije,

– opis in program dejavnosti,
– višino ponujene najemnine, ki ne sme

biti nižja od začetne najemnine iz 4. točke
tega razpisa.

5.2. Jamstvo za resnost ponudbe
Interesenti morajo v roku iz 5.3. točke

tega razpisa na ŽR št. 51540-630-50267,
sklic na št. 00-783000 vplačati jamstvo za
resnost ponudbe v višini trimesečne začetne
cene najemnine oziroma 888,48 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vplačila. Potrdilo o
plačanem jamstvu za resnost ponudbe mo-
rajo ponudniki priložiti k ponudbi.

Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne
bodo uspeli se vplačano jamstvo za resnost
ponudbe povrne v roku 15 dni od dneva
izbire najemnika. Ponudniku, ki bo na pod-
lagi tega javnega razpisa izbran, se vplača-
no jamstvo za resnost ponudbe upošteva pri
obračunu najemnine za prve tri mesece.

5.3. Rok za oddajo pisnih ponudb in do-
kumentacije z dokazili v skladu s tem razpi-
som je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35,
4264 Bohinjska Bistrica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – za
javni razpis – oddaja poslovnega prostora”.

S podrobnejšimi pogoji javnega razpisa
se lahko interesenti predhodno seznanijo na
Občinski upravi občine Bohinj tel. 064/721-
861 pri Dušanu Vučku ali Alojzu Koblarju.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev,
– način opravljanja ponujene dejavnosti,
– ponujena višina najemnine za poslovni

prostor,
– reference.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika
Ponudbe bo v skladu z odlokom o odda-

janju poslovnih prostorov in tem razpisom
obravnavala komisija, ki pripravi predlog o

izbiri na podlagi katerega občinska uprava
sprejme sklep o oddaji poslovnega prostora
v najem.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.

8. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik
mora skleniti najemno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa o
izbiri. V primeru, da se pogodba ne sklene
se jamstvo za resnost ponudbe ne vrne.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora
najemnik na žiro račun Občine Bohinj polo-
žiti varščino v višini trimesečne najemnine.

Občina Bohinj

Ob-1098

Na podlagi zadnje alinee šestega odstav-
ka 37. člena statuta Občine Bled (Ur. l. RS,
št. 22/95) objavlja župan Občine Bled

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

stanovanjskih hiš in stanovanjskih enot
Občine Bled

Predmet razpisa so stanovanjske hiše pri-
merne za preureditev v stanovanja in stano-
vanja, ki jih Občina Bled želi odkupiti od
pravnih (podjetja, zavodi,...) in fizičnih oseb
(občani – zasebniki) za uresničevanje nalog
– zagotavljanje socialnih stanovanj in sta-
novanj iz programa Občine Bled.

Zaželena so manjša starejša stanovanja.
Kupec bo dogovorjeno kupnino porav-

nal v celoti v 30 dneh po podpisu kupne
pogodbe.

Prodajalec bo izročil bremen prosto ne-
premičnino v last in posest na dan poplači-
la kupnine najkasneje v 30 dneh po podpi-
su pogodbe oziroma v skladu z dogovo-
rom.

Vse stroške v zvezi s prodajo plača pro-
dajalec.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudni-

ka – prodajalca nepremičnine,
– dokazilo o lastništvu,
– podatke o velikosti, legi in opremlje-

nosti nepremičnine,
– predračun – ponudbeno ceno nepre-

mičnine in način plačila,
– datum, do katerega velja cena ponud-

be, (najmanj 30 dni),
– rok izročitve bremen proste nepremič-

nine.
Ponudbe je treba poslati v 15 dneh po

objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov
Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1,
4240 Radovljica, z oznako “ponudba – na-
kup nepremičnine, ne odpiraj!”.

Pri odločitvah o nakupu bo poleg ponud-
bene cene in kakovosti upoštevan tudi rok
izročitve nepremičnine. Po potrebi bo do-
govorjen tudi ogled ponujenih stanovanj
oziroma stanovanjskih hiš.

Udeleženci razpisa bodo o odločitvi sez-
nanjeni.

Občina Bled zagotavlja, da bodo podatki
iz ponudbe varovani in se ne bodo uporab-
ljali za druge namene.

Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom lahko dobite pri Zdenki Arh, tel.
715-662.
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Ob-1099

Na podlagi zadnje alinee šestega od-
stavka 37. člena statuta Občine Bled (Ur. l.
RS, št. 22/95) objavlja župan Občine Bled

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo

stanovanjskih enot Občini Bled v najem
Predmet razpisa so stanovanjske enote

pravnih (podjetij, zavodov,...) in fizičnih
oseb (občanov – zasebnikov) za oddajo sta-
novanj Občini Bled, ki bo navedena stano-

vanja dodeljevala za uresničevanje nalog v
skladu z določili stanovanjskega zakona in
stanovanjskega programa Občine Bled.

Zaželena so nezasedena stanovanja –

opremljena ali neopremljena, lahko tudi
starejša stanovanja na območju Občine
Bled ali sosednjih občin.

Občina Bled bo z lastniki, ki so priprav-
ljeni oddati stanovanjske enote, sklenila na-

jemno pogodbo za dogovorjeno najemni-
no, ki pa v skladu z določili stanovanjske-
ga zakona ne sme biti oderuška.

Najemnino bo Občina Bled plačevala

mesečno za tekoči mesec oziroma po do-
govoru, ki bo dogovorjen v najemni po-
godbi, kateri bodo opredeljene pravice in
dolžnosti najemnika in lastnika kot so na-
vedene v stanovanjskem zakonu.

Najemna pogodba se sklene najmanj za
dobo treh let in se lahko podaljša.

Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudni-
ka – lastnika stanovanjske enote,

– dokazilo o lastništvu stanovanjske
enote (izpisek iz zemljiške knjige, kupna
pogodba, darilna pogodba),

– podatke o velikosti, legi in opremlje-
nosti stanovanjske enote,

– višino najemnine,

– rok trajanja najema,

– drugi pogoji.

Ponudbe bo komisija za stanovanjske
zadeve pri Občini Bled odpirala vsakega

15. v mesecu.

Ponudbe v zaprtih ovojnicah pošljite na
naslov Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarje-
va 1, 4240 Radovljica, z oznako “Ponudba
– najem stanovanja, ne odpiraj!”.

Udeleženci razpisa bodo o odločitvi sez-
nanjeni. Občina Bled zagotavlja, da bodo
podatki iz ponudbe varovani in se ne bodo
uporabljali za druge namene.

Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom lahko dobite pri Zdenki Arh, tel.
715-662.

Občina Bled

Ob-1174

GD, Podjetje za gradbeno dejavnost,
d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik, objavlja

javno dražbo
za prodajo naslednjih lesno-

obratovalnih strojev in strojne opreme

Vrsta stroja Leto izdelave Izklicna cena v SIT

1. Profilni rezkalni stroj
- Profiles Ledinek - štiristranski 1980 1,368.450
2. Večlistna krožna žaga
- tip PKSN - 32 TOS -
SVITAVY - 53 kW/80A 1979 638.610
3. Dvostranski skobelni
stroj - tip F 2T 80 TOS
SVITAVY - 24 kW/36A 1979 547.380
4. Krožna žaga za prirezovanje
- proizvajalec Albert Fezer
- tip ABS - 600
- 5,5 kW, 2.800 obratov
- kot nagiba reza 0-90 1979 456.150
5. Krožna žaga za precizno
rezanje - proizvajalec AS - Zaječar
- tip POT - AS
- 3 kW, 2.900 obratov
- kot nagiba reza 0-45 1973 228.075
6. Kombiniran stroj za
obdelavo lesa
- proizvajalec Bratstvo -
Zagreb  - tip U - 102
- dva EM 3 kW in 1 kW 1966 228.078
7. Tračna žaga
- proizvajalec Jedinstvo-
Zagreb
- tip OP -1 1979 273.690
8. Ventilator za vleko lesenih
delcev - zmogljivost 920 m3/h
- potisni tlak 380 1980 91.230
9. Ventilator za vleko lesenih
delcev - zmogljivost 15.800 m3/h
- potisni tlak 375 1980 136.845

Javna dražba bo 3. aprila 1997 ob 10. uri
v prostorih obrata obdelave lesa na Dolu pri
Hrastniku.

Dražitelji morajo najkasneje dva dni pred
javno dražbo vplačati 10% varščine od iz-
klicne cene, in sicer na ŽR Družbe GD,
d.o.o., Hrastnik,  št. 52710-601-13934.

Potrdilo o plačani varščini morajo draži-
telji predložiti dražbeni komisiji pred pri-
četkom dražbe. Uspešnemu dražitelju se bo
varščina štela v kupnino, neuspešnemu dra-
žitelju pa bo varščina vrnjena v 5 dneh po
končani dražbi v nominalni vplačani vred-
nosti in brez obresti.

Dražitelji so lahko pravne kot fizične
osebe. Prednost imajo dražitelji, ki se bodo
odločili za nakup v celoti ali večine strojev
in opreme. Kupoprodajno pogodbo mora us-
pešni dražitelj skleniti v 8 dneh po končani
dražbi.

Prometni davek in eventualne stroške de-
montaže plača dražitelj - kupec. Opremo je
možno prevzeti takoj po celotno realizira-
nem plačilu.

Stroji in oprema, ki je predmet dražbe se
kupuje po sistemu videno - kupljeno. Za vse
informacije glede strojev in opreme se lah-
ko interesenti obrnejo na telefon 0601/43-
747 vsak dan od 7. do 15. ure.

Ogled strojev in opreme bo možen od
1. do 2. aprila 1997 po predhodni najavi na
telefon 0601/43-747 ali faks 0601/43-315.

GD, d.o.o., Hrastnik

Ob-1132

Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 5, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nepremičnine v
objektu Kare L na Novem trgu na Novem
mestu, zgrajenih na parcelnih št. 1271
in 1272, po novem delilnem načrtu 1271,
1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4 in 1275/5,
vse k.o. Novo mesto. V prodajo ponujene
nepremičnine so naslednje:

a) – pisarniški prostori 6× po 27,25 m2,
– pisarniški prostor 1× po 34,50 m2,
b) – skladiščni prostor 1× po 8,36 m2,
– skladiščni prostor 1× po 7,60 m2.
2. Izklicna cena za  m2 pod a) je 271.800

SIT.
Izklicna cena za  m2 pod b) je 170.000

SIT.
3. Javna dražba bo v petek 11. 4. 1997

ob 12. uri na sedežu Zavarovalnice Tilia,
d.d., Novo mesto Seidlova 5.

Pogoji prodaje: na javni dražbi lahko so-
delujejo pravne in fizične osebe, ki najka-
sneje do srede 9. 4. 1997 prijavijo udeležbo
na dražbi z navedbo nepremičnin, za katere
licitirajo in s potrjeno kopijo virmana o pla-
čani varščini v višini 10% od izklicne cene,
katero dražitelji nakažejo na račun Zavaro-
valnice Tilia 52100-664-21 z oznako “pla-
čilo varščine”.

Najboljši ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo najkasneje v osmih dneh
po opravljeni dražbi, kupnino plačati najka-
sneje v treh dneh. Plačana varščina se šteje
v kupnino.

Če ponudnik ne sklene pogodbe v odre-
jenem roku ali kasneje od pogodbe odstopi,
zapade varščina v korist prodajalca.
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Lastninsko pravico na nepremičnini pri-
dobi kupec z dnem plačila celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogod-
be in zemljiškoknjižnim zapisom, vključno
z davkom na promet nepremičnin, plača ku-
pec.

Nepremičnina se proda po principu vi-
deno - kupljeno.

Neuspelim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v osmih dneh od dne-
va javne dražbe.

Podrobnejše informacije lahko interesen-
ti dobijo na sedežu Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto Seidlova 5, na telefon 068/
322-152, interna 272.

Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Novo mesto

Št. 190/97 Ob-1140

V skladu z določili 10. in 381. člena
ZGD likvidacijski upravitelj Stanko Zug-
witz, dipl. ek. objavlja

poziv upnikom
Trgovskega podjetja Magazin d.o.o. Ra-

teče-Planica v likvidaciji, Rateče 22, Rate-
če-Planica, ki je na podlagi sklepa Okrož-
nega sodišča v Kranju št. Srg 96/00836 z
dne 6. 12. 1996 v postopku redne prosto-
voljne likvidacije, da mu v roku 30 dni od
dneva objave prijavijo svoje terjatve. Terja-
tve je potrebno nasloviti na likvidacijskega
upravitelja, na naslov Aljaževa ulica 19, Je-
senice.

Likvidacijski upravitelj,
Stanko Zugwitz, dipl. ek.

Ob-1176

Likvidacijski upravitelj podjetja Inženi-
ring Galeb, podjetje za investicije in inženi-
ring d.o.o. Izola – v likvidaciji, Elvire Vato-
vec 4, pri katerem je dne 6. 2. 1997 vpisan
postopek redne likvidacije (sklep Okrožne-
ga sodišča Koper Srg 785/96) objavlja

poziv upnikom,

da prijavijo svoje terjatve do podjetja
Inženiring Galeb d.o.o. Izola – v likvidaciji,
Elvire Vatovec 4, Izola. Rok za prijavo ter-
jatev je 30 dni od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS.

Upniki morajo svoje terjatve prijaviti lik-
vidacijskemu upravitelju in sicer na naslov:
Žarko Tatalovič, Sklad RS za razvoj d.d.
Ljubljana, Dunajska 160 v dveh izvodih z
dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino
terjatve.

Likvidacijski upravitelj
Tatalovič Žarko

Ob-1143

Skupščina družbe Donit, kemična indu-
strija d.d. Maribor, Cesta komandanta Sta-
neta 38, Medvode, je dne 23. 12. 1996 spre-
jela sklep o likvidaciji družbe Donit, kemič-
na industrija d.d. Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 38, Medvode.

Sklep skupščine o likvidaciji je vpisan s
sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
96/06984 z dne 14. 2. 1997 v sodni register
pri vl. št. 1/01326/00.

Odslej se firma glasi: Donit, kemična
industrija d.d. Medvode – v likvidaciji, Ce-
sta komandanta Staneta 38, Medvode.

Upnike družbe se poziva, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavi-
jo svoje terjatve z vlogo v dveh izvodih in
dokazi likvidacijskemu upravitelju in jih
pošljejo na naslov: Donit, kemična industri-
ja d.d. Medvode – v likvidaciji, Cesta ko-
mandanta Staneta 38, 1215 Medvode, z oz-
nako “prijava terjatev”.

Donit, kemična industrija d.d.
Medvode

Št. 697/97 Ob-1141

Zbiramo ponudbe dobave elektronske
naprave evidentiranja delovnega časa zapo-
slenih. Naprava mora omogočati dnevno,
mesečno in letno beleženje izrabe delovne-
ga časa z vhodi in odhodi iz dela. Prikazani
podatki v delovnih urah morajo omogočati
obdelavo in prenos na druge elektronske
medije. Vnos mora omogočati obdelavo do
150 mesečnih oseb.

Z najugodnejšim ponudnikom (cena,
kvaliteta, enostavnost postopkov, trajnost
servisiranja,...) bo sklenjena pogodba o iz-
peljavi dobave.

Ponudbe naslovite v roku 15 dni po ob-
javi na OŠ Danile Kumar, Ljubljana, Gode-
ževa 11. Podrobne informacije lahko dobite
na tel. 344-065.

Osnovna šola Danile Kumar

Ob-1133

Walt d.o.o. Ljubljana, generalni zastop-
nik čistilnega sistema Carpet cleaner za Slo-
venijo

objavlja
imena podjetij, ki so pridobila licenco za

čiščenje in prodajo čistilnega sistema:
1. Kemična čistilnica Krivograd Roman,

Janče 19, Ravne na Koroškem.
2. “K” Kraševec Jožica, čistilni servis,

Brodarjev trg 13, Ljubljana.
3. Vidico d.o.o., Rožna pot 2, Dragomer,

Brezovica pri Ljubljani.
4. Marny d.o.o., Osvobodilne fronte 9,

Izola.
5. Anžur Jože, čistilni servis, Na Peči 2,

Ljubljana (samo čiščenje).
6. ISS, Servisystem d.o.o., Kopitarjeva

ul. 5, Maribor.
Walt, d.o.o.

Ljubljana

Št. 123-09/95 Ob-1134

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmo-
va 33, Ljubljana preklicuje službeno izkaz-
nico za opravljanje inšpekcijskega nad-
zorstva kmetijskega inšpektorja Boštjana
Štefančiča, roj. 9. 11. 1964 v Ptuju, reg. št.
K042 z dne 26. 7. 1996.

Ob-1135

Liti d.o.o., Kidričeva 1, Litija preklicuje
kotelno knjižico za tobačno posodo, tip
OTTO KLEIN št. 208545.

Ob-1172

Podjetje JATA d.d. preklicuje izkaznico
za prostovoljno zavarovanje za bivšo delav-
ko Jolič Gordana EMŠO 1207978505500,
stanujoča Litija, Brodarska 10.

Št. 97 Ob-1142

Tiskarna Tone Tomšič d.d., Gregorčiče-
va 15/a, Ljubljana preklicuje seznam ob-
veznic s priimkom in imenom; serijo; šte-
vilko obveznic; vrednostjo in datumom:

Žitnik Miran 1/92, 53, 1.671 SIT, 11. 2.
1992; 2/92, 52, 1.582 SIT, 10. 3. 1992;
3/92, 53, 2.093 SIT, 10. 4. 1992; 4/92, 53,
2.059 SIT, 12. 5. 1992; poračun 3A/92, 51,
761 SIT, 26. 5. 1992; 5/92, 51, 2.679 SIT,
10. 6. 1992; 6/92, 52, 2.613 SIT, 10. 7.
1992; 7/92, 51, 3.066 SIT, 11. 8. 1992;
8/92, 51, 3.058 SIT, 10. 9. 1992; 9/92, 51,
3.085 SIT, 9. 10. 1992; 10/92, 52, 3.898
SIT, 12. 11. 1992; 11/92, 52, 3.844 SIT, 11.
12. 1992, 12/92, 52, 4.086 SIT, 12. 1. 1992.

Babič Ružica 11/91, 115, 1.168 SIT, 17.
12. 1991.

Grdjan Danica 6/93, 109, 3.510,90 SIT,
9. 7. 1993; 7/93, 107, 3.705,70 SIT, 10. 8.
1993; 8/93, 107, 3.258,10 SIT, 10. 9. 1993;
9/93, 109, 3.186,20 SIT, 8. 10. 1993; 10/93,
109, 4.022,90 SIT, 10. 11. 1993; 11/93, 112,
4.434,90 SIT, 10. 12. 1993.

Grbec Anica 11/91, 58, 1.190 SIT, 17.
12. 1991; 12/91, 60, 1.033 SIT, 13. 1. 1991.

Poljanšek Miro 11/93, 46, 4.362,30 SIT,
10. 12. 1993.

Hiršman Roman, 5/93, 59, 5.870,50 SIT,
10. 6. 1993; 6/93, 60, 5.887,80 SIT, 9. 7.
1993; 7/93, 58, 5.962,20 SIT, 10. 8. 1993;
8/93, 58, 6.178,40 SIT, 10. 9. 1993; 9/93,
59, 5.986,40 SIT, 8. 10. 1993; 10/93, 59,
5.993,90 SIT, 10. 11. 1993; 11/93, 62,
6.055,40 SIT, 10. 12. 1993.

Jenič Marjan 6/93, 21, 4.514,30 SIT,
9. 7. 1993; 7/93, 21, 4.589,50 SIT, 10. 8.
1993; 8/93, 21, 4.288,30 SIT, 10. 9. 1993;
9/93, 23, 4.306 SIT, 8. 10. 1993; 10/93, 22,
4.635,80 SIT, 10. 11. 1993; 11/93, 26,
4.753,90 SIT, 10. 12. 1993.

Kastelic Marija 11/91, 30, 1.460 SIT,
17. 12. 1991.

Kerpan Jože, 11/91, 73, 2.006 SIT,
17. 12. 1991.

Kličič Asim 12/91, 82, 1.834 SIT, 13. 1.
1992.

Kljakič Silva 1/92, 86, 1.419 SIT, 11. 2.
1992; 2/92, 86, 1.257 SIT, 10. 3. 1992.

Korenčan Janez 11/92, 11, 5.502 SIT,
11. 12. 1992.

Kozamernuk Marjan 12/91, 18, 1.781
SIT, 13. 1. 1992; 1/92, 19, 2.012 SIT, 11. 2.
1992; 2/92, 18, 2.000 SIT, 10. 3. 1992.

Krivec Marija 11/91, 32, 1.453 SIT,
17. 12. 1991; 1/92, 33, 1.626 SIT, 11. 2.
1992; 2/92, 32, 1.639 SIT, 10. 3. 1992; 3/
92, 32, 1.943 SIT, 10. 4. 1992.

Krizmanič Katarina 11/91, 47, 1.255 SIT,
17. 12. 1991.

Kušar Erika 11/91, 100, 2.202 SIT,
17. 12. 1991; 12/91, 100, 2.231 SIT, 13. 1.
1992; 12/92, 93, 4.551 SIT, 12. 1. 1993.

Musić Djuja 11/91, 15, 1.607 SIT, 17.
12. 1991.

Paclik Ivanka 11/91, 112, 1.445 SIT,
17. 12. 1991; 5/92, 111, 2.106 SIT, 10. 6.
1992; 9/93, 104, 3.504 SIT, 8. 10. 1993; 10/
93, 104, 3.141,50 SIT, 10. 11. 1993; 11/93,
107, 4.326,50 SIT, 10. 12. 1993.

Perec Anica, 3/93, 15, 4.576 SIT, 9. 4.
1993; 4/93, 15, 4.728 SIT, 11. 5. 1993.

Pečjak Cveta 10/93, 100, 3.822,70 SIT,
10. 11. 1993.
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Prezelj Zofija 4/93, 120, 2.960 SIT, 11.
5. 1993.

Pustotnik Jakob 2/92, 34, 1.142 SIT, 10.
3. 1992; 11/92, 36, 2.442 SIT, 11. 12. 1992;
10/93, 37, 2.743,80 SIT, 10. 11. 1993; 3A/
92, 34, 479 SIT, 26. 5. 1992.

Stojčič Veselka 1/93, 35, 3.000 SIT, 10.
2. 1993; 2/93, 35, 2.875 SIT, 11. 3. 1993; 3/
93, 35, 2.865 SIT, 9. 4. 1993; 4/93, 36,
2.995 SIT, 11. 5. 1993; 5/93, 35, 2.899,80
SIT, 10. 6. 1993; 6/93, 36, 2.868,30 SIT, 9.
7. 1993; 7/93, 34, 2.934,60 SIT, 10. 8. 1993;
8/93, 34, 2.951,60 SIT, 10. 9. 1993; 9/93,
36, 2.909,60 SIT, 8. 10. 1993; 10/93, 35,
2.910,10 SIT, 10. 11. 1993; 11/93, 38,
2.961,80 SIT, 10. 12. 1993.

Suhadolc Vinko 11/91, 39, 1.653 SIT,
17. 12. 1991.

Šuštar Sonja 11/91, 46, 1.287 SIT, 17.
12. 1991.

Dovjak Andrej 8/92, 91, 2.221 SIT, 10.
9. 1992; 10/93, 90, 2.900,10 SIT, 10. 11.
1993.

Puc Boštjan 12/92, 60, 3.734 SIT, 12. 1.
1993; 1/93, 60, 4.651 SIT, 10. 2. 1993; 2/
93, 60, 3.879 SIT, 11. 3. 1993; 3/93, 59,
4.198 SIT, 9. 4. 1993; 4/93, 61, 4.119 SIT,
11. 5. 1993; 5/93, 60, 4.198,60 SIT, 10. 6.
1993; 6/93, 61, 3.772,10 SIT, 9. 7. 1993; 7/
93, 59, 3.722,90 SIT, 10. 8. 1993; 8/93, 59,
3.696,30 SIT, 10. 9. 1993; 9/93, 60, 3.985,60
SIT, 8. 10. 1993; 10/93, 60, 4.531,50 SIT,
10. 11. 1993; 11/93, 63, 5.318 SIT, 10. 12.
1993.

Skupaj 298.321,80 SIT.
Tiskarna Tone Tomšič, p.o.,

Ljubljana

Avtomagazin d.o.o., Vipavska 16 A, No-
va Gorica, preklicuje potrdilo o homologa-
ciji, št. A0216081 za vozilo VW POLO
1.0 s, št. šasije WVWZZZ6NZVY184846,
št. motorja AER093553. p-17121

Blatnik Tomaž, Predstruge 69, Grosup-
lje, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 09-0711/94. s-17173

HBH d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila
Opel Vekctra, št. šasije
WOLOOOO38V7014666, št. motorja
X18XE-14203957, ECL št. 7758/18. 02. 97.
s-17089

Končina Marija, Cesta zmage 67, Zagor-
je, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
61-240/94. s-17131

Lapuh Iztok, Triglavska 6, Radovljica,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
441163/94, mat. št. 5103666. g-17023

Mak Komta d.o.o., Celovška 264, Ljub-
ljana, preklicuje osebno delovno dovolje-
nje, št. 0424453000, izdano na ime Selimo-
ski Muso, št. 04244454179, na ime Islami
Kadri in št. 0424452827 na ime Arifi Miha-
met. s-17049

Mihelič Stanko, Kropa 3 B, Kropa, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
441715. s-17110

Ministrstvo za kmetijstvo, Parmova 33,
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico za
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva kme-
tijskega inšpektorja Štefančič Boštjana, reg.
št. K042 z dne 26. 7. 1996. s-17031

Spektra Orbit d.o.o., Kidričeva 36, Ce-
lje, preklicuje potrdilo o homologaciji za
osebno vozilo, št. AO 225111 z dne 14. 3.
1997 za vozilo VW Golf 1. 9 D, št. šasije
WVWZZZ1HZVW430242, št. motorja
1Y685269. p-17053

Šimenc Marjan, Tunjiška Mlaka 3, Kam-
nik, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 15-0815/95. s-17002

Žito pekarstvo in testeninarstvo d. o,
Šmartinska 154, Ljubljana, preklicuje ma-
tični list za tlačno posodo, št. 3441, izdala
Mestna uprava za inšpekcijske službe-Inš-
pekcija parnih kotlov Ljubljana. p-17004

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Agović Mifto, Beričevo 16 B, Dol pri
Ljubljani, potni list št. BA 66120. s-17047

Agović Sabina, Beričevo 16 B, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 538035. s-17046

Agović Senija, Beričevo 16 B, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 538034. s-17048

Babić Gordana, Baredi 16, Izola, potni
list št. BA 317605. g-17129

Babič Jelka, Pot k Savi 104 h, 1000 Ljub-
ljana, potni list, št. AA 980825, izdala UE
Ljubljana.

Babuder Kristina, Brajnikova 41, Ljub-
ljana, potni list št. AA 111770. s-17228

Bagola Simon, Korovci 36 a, Cankova,
potni list št. AA 813547. p-17048

Benko Viktor, Serdica 122, Murska So-
bota, potni list št. AA 886553. p-17092

Benko Viktor, Serdica 122, Murska So-
bota, maloobmejno prepustnico za Avstrijo,
št. AG-5758. p-17093

Berčič Marko, Na gaj 22, Kamnica, pot-
ni list št. AA 808007. p-17002

Burja Samo, Bezenškova 21, Maribor,
potni list št. AA 912435, izdala UE Mari-
bor. s-17292

Cep Tanja, Ul. Prekomorskih brigad 1,
Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI
99594. p-17127

Cerar Janez, Šentvid pri Lukovici 10,
Lukovica, potni list št. AA 643605. s-17285

Cvelbar Rok, Gorenja vas pri Šmarjeti
22, Novo mesto, potni list št. AA 896736.
p-17063

Čepe Srečko, Delavska 44, Rače, potni
list št. BA 116787. p-17097

Čorović Milhata, Podbrezje 164, Kranj,
potni list št. BA 276688. s-17242

Črnivec Ciril, Bilje 111, Nova Gorica,
potni list št. BA 510896. p-17132

Demšer Tomislav, Mala vas pri Grosup-
ljem 46, Grosuplje, potni list št. BA 287530.
s-17034

Dobrila Mihael, Preglov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 447679. s-17198

Dvoršak Avguštin, Osredek 8, Krško,
potni list št. BA 385625. p-17062

Fabjan Ivana, Cesta IV. Prekomorske 6,
Ajdovščina, potni list št. AA 721374.
p-17124

Farasin Persida, Ruška c. 87, Maribor,
potni list št. AA 137670. p-17054

Fras Jure, Čarmanova ul. 8, Medvode,
potni list št. AA 978832. s-17237

Gaber Aljaž, Hafnerjevo nabrežje 67,
Škofja Loka, potni list št. BA 423355.
p-17067

Gaber Ema, Hafnerjevo nabrežje 67,
Škofja Loka, potni list št. BA 423356.
p-17066

Gaber Marjana, Hafnerjevo naselje 67,
Škofja Loka, potni list št. AA 422801.
p-17065

Gaber Tomaž, Hafnerjevo nabrežje 67,
Škofja Loka, potni list št. AA 422800.
p-17068

Gantar Bogdan, Nikolaja Pirnata 11, Idri-
ja, potni list št. BA 182168. p-17051

Gap Julijana, Modrinjakova 16, Mari-
bor, potni list št. AA 572280. p-17138

Gostiljac Borko, Adamičeva 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 715161, izdala UE Ljub-
ljana. s-17064

Govejšek Vlasta, Cesta zmage 75, Za-
gorje, potni list št. BA 255036. s-17064

Grubić Borut, Ob Blažovnici 21, Lim-
buš, potni list št. AA 732273. p-17035

Halilič Ibrahim, Lenartova 4, Mežica,
potni list št. BA 107243. p-17154

Horvat Boštjan, Moškanjci 35 a, Ptuj,
potni list št. BA 345310. p-17125

Horvat Emil, Čevljarska 10, Turnišče,
potni list št. AA 3544. p-17115

Hvala Mojca, Cesta 4. julija 67, Krško,
potni list št. AA 963056. p-17008

Ibraimović Blagoje, Drobočnik 15, Tol-
min, potni list št. BA 440132. p-17139

Jamnik Tomaž, Nebčeva ulica 78, Lavri-
ca, potni list št. BA 172534. g-17148

Janežič Milan, Adamičeva cesta 3a, Gro-
suplje, potni list št. AA 288636, izdalaUE
Grosuplje 8. 7. 1992. s-17141

Jarm Janez, Dolnje Prapreče 6, Trebnje,
potni list št. BA 359112. s-17176

Javornik Sebastjan, Ulica bratov Učakar
84, Ljubljana, potni list št. BA 248141, iz-
dala UE Ljubljana 19. 8. 1993. s-17142

Jazbec Ivana, Černivčeva 18, Ljubljana,
potni list št. AA 144018. s-17155

Jenc Veronika, Brilejeva 14, Ljubljana,
potni list št. BA 316606. s-17039

Jurkovič Branko, Prešernova 9, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
116870. p-17135

Jurović Marija, Mislinjska Dobrava 122,
Slovenj Gradec, potni list št. AA 373339.
p-17147
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Kavaš Tatjana, Na Kamni 7, Odranci,
potni list št. AA 149753. p-17037

Kavčič Milan, Zbigovci 63, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 324739. p-17112

Kek Robert, Ovčakova 9, Šmartno, potni
list št. AA 717125. s-17157

Kek Štefan, Mengeška c. 73, Trzin, pot-
ni list št. AA 759557. s-17158

Kek Vida Jožefa, Ovčakova 9, Šmartno,
potni list št. AA 717123. s-17156

Kern Suzana, Starograjska 17, Radeče,
potni list št. BA 120694. p-17019

Klavora Anton, Čezsoča 112 a, Bovec,
potni list št. BA 270221. p-17031

Klemenčič Goran, Vilfanova ulica 21,
Portorož, maloobmejno prepustnico, št.
12243. g-17028

Kodermac Bogdan, Neblo 40, Dobrovo,
potni list št. AA 399186. p-17055

Kodrič Stanko, Tomšičeva c. 53, Vele-
nje, potni list št. BA 302632. p-17131

Kogovšek Jernej, Zavratec 4 A, Idrija,
potni list št. BA 250995. p-17133

Kompara Kristina, Dekani 152, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 31467.
g-17029

Koprivnik Viktor, Žeče 7, Slovenske Ko-
njice, potni list št. AA 154820. p-17159

Korenički Saša, Kandijska c. 41, Novo
mesto, potni list št. BA 553813. p-17113

Koritnik Matija, Depala vas 48, Domža-
le, potni list št. AA 694885. s-17230

Kous Boris, Lendavska ul. 25 a, Murska
Sobota, potni list št. AA 329406. p-17010

Košir Aleš, Cesta talcev 8 b, Jesenice,
potni list št. AA 574189. p-17134

Kralj Branka, Dogoška c. 65, Maribor,
potni list št. AA 229015. p-17057

Krojs Damijan, Letonjeva 2, Maribor,
potni list št. BA 161179. p-17084

Kump Branko, Vaška sela 16, Uršna se-
la, potni list št. BA 145658. p-17001

Kuralt Pavel, Kajuhova 7, Celje, potni
list št. BA 476485. p-17020

Kušče Irena, Dolinska c. 6/B, Koper, pot-
ni list št. BA 224887. g-17290

Kučan Tibor, Kocljeva ulica 1, Gornja
Radgona, potni list št. BA 550086. p-17006

Malovrh Horvat Marinka, Brilejeva 9,
Ljubljana, potni list št. BA 62966. s-17146

Melev Nikolaj, Groharjeva 12, Kamnik,
potni list št. AA 377336. s-17037

Modrinjak Darko, Grabe 40, Središče ob
Dravi, potni list št. AA 11147. p-17003

Mušedinovič Esma, Gašperšičeva 8,
Ljubljana, potni list št. AA 168614, izdala
UE Ljubljana 18. 5. 1992. s-17077

Nuhanović Mujaga, Stanežiče 47 B,
Ljubljana, potni list št. BA 286889. s-17263

Oman Peter, Škofjeloška cesta 42, Kranj,
potni list št. BA 025199. p-17117

Pahor Borut, Na Pristavi 47, Šempeter
pri Gorici, potni list št. AA 000574.
p-17018

Pavlinjek Karel, Skakovci 55, Murska
Sobota, potni list št. BA 139650. p-17136

Pečečnik Dušanka, Šmarca, Poljska 5,
Kamnik, potni list št. AA 189676. s-17277

Pihler Slavko, Osojnikova 5, Ptuj, potni
list št. AA 193737. p-17158

Pirman Damjana, Groharjeva 20, Kam-
nik, potni list št. AA 109580. s-17236

Ploj Mirko, Kidričevo naselje 6, Raden-
ci, potni list št. BA 147284. p-17070

Polanc Janez, Klavčičeva 10, Kamnik,
potni list št. AA 644793. s-17090

Primožič Teodor, Gornji Ključarovci 31,
Ormož, potni list št. AA 441275. g-17128

Radolič Milivoj, Kungota pri Ptuju 126,
Ptuj, potni list št. BA 143299. p-17119

Ramuš Franc, Bezje 8, Kranjska gora,
potni list št. AA 574286. p-17028

Ramuš Stanislava, Bezje 8, Kranjska go-
ra, potni list št. AA 574287. p-17027

Ranko Janez, Petanjci 37, Tišina, potni
list št. AA 106074. p-17030

Repovž Miha, Pot za Bistrico 17, Dom-
žale, potni list št. BA 511491. s-17227

Romih Claudia, Žikarce 27, Maribor,
potni list št. AA 370229. p-17137

Rozman Aleš, Srednje Bitnje 37, Kranj,
potni list št. BA 338374. p-17153

Safran Renato, Kasaze 8/b, Žalec, potni
list št. AA 0747046. p-17128

Segeri Robert, Lendavska 17 a, Murska
Sobota, potni list št. BA 383737. p-17091

Seljak Marta, Slovenska 36, Maribor,
potni list št. AA 188305. p-17089

Seljak Tomaž, Slovenska ul. 36, Mari-
bor, potni list št. AA 242327. p-17090

Simeunić Drago, Vodenska cesta 47, Tr-
bovlje, potni list št. BA 507130. g-17225

Simsič Dušan, Cesta I Istrske brigade
119, Koper, potni list št. AA 352792.
g-17287

Skledar Jasmina, Vinarje 35, Maribor,
potni list št. AA 136050. p-17122

Skledar Petra, Zrkovska c. 10, Maribor,
potni list št. BA 171182. p-17077

Strgar Marko, Peruzzijeva 5 b, Ljublja-
na, potni list št. AA 711299. p-17241

Stružnik Alojzij, Visoko 71, Visoko, pre-
klic potnega lista, objavljeno v UL RS, št.
57/96. s-17270

Svetina Karmela, Kraška cesta 14, Diva-
ča, maloobmejno prepustnico po VS, št. AI
077155. p-17116

Šotner Majk, Falska cesta 110, Ruše, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
51/96. p-17060

Šparl Janja, Ul. Dolenjskega odreda 45,
Ivančna Gorica, potni list št. AA 729401.
p-17118

Šterman Miran, Lastomerci 24, Gornja
Radgona, potni list št. AA 646912. p-17080

Šuntner Ana, Mariborska 55, Zgornja
Polskava, potni list št. AA 432129. p-17129

Šušterič Sebastijan, Lucija, Ul. Božidar-
ja 13, Portorož, potni list št. AA 519388.
g-17288

Šušterič Sebastijan, Lucija, Ul. Božidar-
ja Jakca 13, Portorož, maloobmejno pre-
pustnico, št. 12095. g-17289

Tomič Dunja, Polje c. VIII/2, Ljubljana,
potni list št. AA 827375, izdala UE Ljublja-
na 12. 3. 1993. s-17081

Triler Jurij, Bohoričeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 937099. s-17074

Trkov Janez, Sostrska c. 38 b, Ljubljana,
potni list št. BA 110955. p-17120

Valenčič Jožef, Černelavci, Pušča 58,
Murska Sobota, potni list št. BA 308364.
p-17014

Varašanec Jožica, Velebitska 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 878890. s-17231

Varašanec Lidija, Velebitska 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 878891. s-17232

Večernik Janko, Hudalesova 20, Mari-
bor, potni list št. AA 322616. p-17009

Viler Ingrid, Šmarje 202, Šmarje, potni
list št. AA 200893. p-17152

Volk Aleš, Cesta 27, Ajdovščina, potni
list št. AA 695031. g-17286

Volupič Judita, Ul. Šantlovih 21, Mari-
bor, potni list št. AA 107222. p-17157

Zidarič Dušan, Potrčeva ulica 36, Ptuj,
potni list št. AA 174906. p-17069

Zver Suzana, Kobilščak 18, Radenci,
potni list št. BA 188447. p-17130

Žabjek Marjetka, Trpinčeva 66, Ljublja-
na, potni list št. BA 187676. s-17196

Žagar Zdravko, Ul. Bračičeve brigade
10, Slovenska Bistrica, potni list št.
AA221882. p-17017

Žilavec Dušan, Iljaševci 12, Ljutomer,
potni list št. AA 786693. p-17029

Druge listine

Adrovič Muzafer, Nadgoriška 36, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole ti-
ska in papirja, izdano leta 1994. s-17079

Agencija Lodi, Titova 45, Slovenska Bi-
strica, zavarovalno polico, št. AO 1051945.
g-17097

Ambrož Marija, Lahoveče 40, Cerklje,
diplomo Višje šole za zdravstvene delavce
v Ljubljani. g-17021

Andrašec Ljuba, Šolska 2, Portorož, in-
deks in diplomo SGŠ Izola. g-17016

Antalašič Damir, Petišovci, Petišovska
63, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 11625. p-17075

Arbeiter Anton, Jurčičeva 6, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8403, iz-
dala UE Ptuj. g-17260
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Arh Martina, Nomenj 12 A, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-17205

Arih Janez, Dvorska vas 14 A, Begunje
na Gorenjskem, zaključno spričevalo Sred-
nje lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1974. g-17115

Arko Luka, Celjska ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1103398, št. reg. 178751. s-17113

Artnik Simon, Kvedrova 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 30226. p-17076

Avdičevič Adis, Trbovlje, vozovnico, št.
021-0425/96-97. p-17103

Avsec Franci, Dol pri Ljubljani 5 a, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 690130, št. reg. 195976. s-17050

Babnik Vojko, Polje 344, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 645116,
št. reg. 142469. s-17026

Bagola Robert, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-17248

Bahič Mirsad, Ljubljana, spričevalo o za-
ključnem izpitu Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1984. s-17086

Bajc Robert, Landol 13, Postojna, spri-
čevalo. p-17038

Bajec Bojan, Trubarjeva ulica 48, Celje,
indeks Fakultete za šport v Ljubljani.
s-17266

Bajec Viktor, Pleteršnikova ulica 13,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, iz-
dalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. s-17268

Bajić Vid, Prešernova 5, Jesenice, diplo-
mo Srednje gradbene šole v Ljubljani.
s-17276

Bajt Jože, Sajevčevo naselje 17, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
420324, št. reg. 30058, izdala UE Kranj.
g-17171

Balaban Marko, Cesta na Markovec 33,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23612. g-17201

Baloh Marjan, Špitalič 22, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3161.
s-17238

Banfič Branko, Šlandrov trg 37, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
580570. p-17052

Begič Ervin, Čukova 1, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10344.
g-17182

Belcijan Dušan, Podgorje 115, Kamnik,
potrdilo o znanju CPP, št. 223. s-17109

Belič Alen, Liminjan 1, Lucija, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9218.
g-17015

Belič Jaka, Zminec 73, Škofja Loka, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-17103

Berki Robert, Čentiba 52, Lendava, po-
trdilo o lastništvu delnic M-Banke, št.
00699551 2 in 3 emisije. g-17216

Bezek Daniel, Podgorje 94 F, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0309189. g-17145

Beznik Čižman Bojana, Resljeva 36,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo,
leta 1981. s-17188

Bogožalec Toni, Kropa 6, Kropa, za-
ključno spričevalo, šolsko leto 84/85.
g-17152

Bohinjc Andrej, Tenetiše 11 A, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1027246, reg. št. 27252, izdala UE Kranj.
g-17259

Bokal Gregor, Graška 9, Litija, delovno
knjižico. s-17222

Bole Natan, Cesta na Markovec 16, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-17184

Bole Natan, Cesta na Markovec 16, Ko-
per, osebno izkaznico. g-17204

Boškin Branko, Koromaci 002, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29501.
g-17186

Bočko Tina, Gubčeve brigade 56, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5772,
izdal LPP. s-17078

Bratun Nataša, Hrušica 133, Jesenice, in-
deks Fakultete za kemijsko tehnologijo.
g-17120

Bregar Gašper, Zagorje, letno vozovni-
co. p-17059

Bregar Igor, Prapretno 16 A, Radeče,
diplomo SLŠ Škofja Loka. g-17010

Bremce Damijan, Partizanska 45, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15378. g-17191

Brinovec Jerneja, V Murgle 76, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7111.
s-17300

Brunec Blanka, Banuta 8/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11180.
p-17049

Burger Tanja, Nova pot 198, Vnanje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
205169, S 999901, izdala UE Ljubljana.
s-17087

Burja Mateja, Hraše 41 A, Smlednik, za-
varovalno polico, št. 00101039005. s-17150

Butara Andrej, Smrtnikova ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101057568.
s-17174

Butinar Edvard, Oktobrske revolucije
270, Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. 5027. p-17056

Cerar Irena, Kranerjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324561, št. reg. 146594. s-17295

Cimperman Samo, Fabianijeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887309, št. reg. 173191. s-17249

Colić Miroslav, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-17301

Cvitko Stane, Stranje 10, Škocjan, spri-
čevalo, izdano leta 1966. g-17166

Čarman Anton, Bizoviška cesta 69, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734168, št. reg. 67293. s-17019

Čaušević Šaban, Cesta 1. maja 54, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Jesenice. g-17121

Čoragić Mithad, Črvarevac 71, Velika
Kladuša, zaključno spričevalo Šole za po-
klicne voznike na Ježici. s-17246

Davinić Aleksandar, Pod Topoli 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890863, št. reg. 166873. s-17093

Debeljak Barbara, Kurirska pot 9, Cer-
klje, spričevalo. p-17109

Djordjević Stanoje, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245673, št. reg. 168479. s-17273

Dobnikar Damjana, Španova pot 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19948.
s-17052

Dobre Egon, Cesta 1. maja 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
725197, št. reg. 14640, izdala UE Kranj.
g-17151

Domazet Milovan, Grdanovci, Sanski
most, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje železniške šole v Ljubljani, izdano leta
1982. s-17134

Donoša Jožef, Krplivnik 17, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 14007. p-17011

Dornik Uroš, Cesta Krških žrtev 40,
Krško, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-17291

Dražetič, Straža, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, izdala UE Novo mesto. g-17033

Draksler Ivan, Boharina 27 a, Zreče, voz-
niško dovoljenje, št. 438. p-17024

Drempetić Franci, Britof 156, Kranj, de-
lovno knjižico. s-17219

Dresler Roman, Rožičeva ulica 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17139

Drofenik Voglar Marta, Pmeno 9, Pod-
četrtek, spričevalo 1. 2. 3. 4. in 5. letnika
Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru.
g-17261

Duraković Zuhdija, Liđani, Cazin, de-
lovno knjižico. s-17226

Đorđević Dragiša, Brodarjeva 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 36421, izda-
la UE Celje. p-17123

Ejucovič Simon, Šiškovo naselje 40,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805235-duplikat. g-17279

Falatov Kristina, Bohoričeva 27, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26541.
s-17040

Fenole Janez, Orehovje 9, Kranj, diplo-
mo. g-17283

Filej Aleš, NHM 19, Sevnica, indeks
Srednje tehniške šole Krško. g-17012

Fladung Alojz, Destrnik 56, Destrnik, po-
trdilo o znanju CPP, št. 6231. g-17251

Fonda Urška, Bidovčeva 13 a, Koper,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
družboslovne šole v Kopru, izdano leta
1994. g-17280

Fridau Rudolf, Gornja Radgona, voz-
niško dovoljenje, št. 10245. p-17007
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Frim Jože, Bezina 38, Slovenske Konji-
ce, diplomo, št. 1527. p-17044

Furlan Borut, Cankarjeva 3, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. p-17101

Gaberc Flis Ingrid, Istrskega odreda 11,
Portorož, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
319 EAŠC-UAŠ Koper z dne 30. 6. 1976.
g-17162

Gajič Zoran, Gornji trg 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444724, št. reg. 191207. s-17159

Gajšek Matjaž, Vrbno 32 c, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9057.
p-17100

Galjot Boštjan, Zg. Brnik 57, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 361157,
št. reg. 41419, izdala UE Kranj. p-17126

Gazdag Ana, Partizanska 48, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3880.
p-17012

Glavina Rado, Kovačičeva 3/D, Koper,
delovno knjižico. g-17181

Glazer Zlatan, Ulica Anke Butorac 4,
Pula, zaključno spričevalo, izdala Poklicna
mlekarska šola v Kranju leta 1977 pod št. 7/
77. s-17069

Golc Robert, Sp. Brnik 40, Cerklje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35352.
s-17293

Golob Mojca, Celovška cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
54669, S 644504, izdala UE Ljubljana.
s-17070

Gorenc Alojz, Zagorje, spričevalo.
p-17041

Gorišek Boris, Mali Videm 11, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8310, izdala UE Trebnje. g-17185

Gorišek Matej, Prvomajska 29, Celje, li-
stino. g-17217

Gorišek Tanja, Jakominova ul. 16, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 687986, št. reg. 171133. s-17208

Grbas Tamara, Veluščkova ulica 8, Izo-
la, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-17038

Grlj Anuška, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. s-17189

Gruden Peter, Tuga Vidmarja 8, Kranj,
spričevalo o končani OŠ. g-17022

Horvat Emil, Čevljarska 10, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13640.
p-17050

Horvatič Helena, Robindvor 49, Dravo-
grad, spričevalo, št. 350, letnik 1995.
p-17042

Hrboka Igor, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 38394. p-17022

Hrestak Milan, Oldhamska 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 271156,
št. reg. 12518, izdala UE Kranj. g-17024

Hribernik Andrej, Dovje 12/E, Mojstra-
na, listino. g-17281

Intihar Boris, Begunje pri Cerknici 2,
Begunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6996, izdala UE Cerknica.
s-17061

Intihar Boris, Vodovodna pot 43, Rakek,
vozniško dovoljenje. g-17169

Ivanek Ivan, Neža 14, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8826, izdala UE
Trbovlje. g-17172

Jager Ivan, Proseniško 83, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5730.
p-17099

Jakše Jože, Šmarješke toplice 111, Šmar-
ješke toplice, spričevalo OŠ v Ljubljani, št.
delovodnika 1595. g-17032

Jalen Matija Vogelnik, Kranjska 16, Ra-
dovljica, indeks, št. 42223 Univerze v Ljub-
ljani. g-17206

Jamnik Andrej, Tržaška cesta 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
262537, št. reg. 55503. s-17209

Janžek Marijan, Sp. cesta 20, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8303, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-17079

Janžovnik Zvonko, Nazarje, študentsko
izkaznico. p-17080

Jančar Peter, Imovica 19, Lukovica, za-
ključno spričevalo, izdala Srednja elektro-
tehniška šola v Ljubljani leta 1978. s-17085

Jarič Luka, Gorenjskega odreda 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1087564,
izdala UE Kranj. g-17099

Jelnikar Franc, Tuji grm 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 180882,
S 247304, izdala UE Ljubljana. s-17001

Jenko Nadja, Topole 67, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5205.
g-17004

Jovič Dragica, Ptujska gora 19, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3349. g-17126

Jurečič Marjan, Veliko Mlačevo 15, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2986. p-17096

Jušič Ramiz, Cesta na Markovec 3, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-17101

Kamnik Bojan, Senčna vas 7, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13436,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-17167

Karba Karol, Grossmanova 5, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4275,
izdala UE Ljutomer. p-17156

Kaučič Damjan, Bakovci ob Muri 1, Ba-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 33843.
p-17005

Kavčič Saša, Podgorje 43 b, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 4, izdal
Ekonomsko administrativni center Kranj,
Ekonomska šola Kranj dne 29. 8. 1980 na
ime Kok Saša. s-17221

Kidrič Roglič Renata, Cesta 1. maja 69,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4202. g-17275

Klemenc Milena, Tržaška cesta 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390289, št. reg. 54896. s-17105

Kljaić Željko, Jakčeva 35, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika, izdala Srednja kemij-
ska šola v Ljubljani leta 1991. s-17063

Knavs Marija, Vojkova cesta 91, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17058

Knez Franc, Pohorska c. 107, Vuzenica,
spričevalo Poklicne lesarske šole v Maribo-
ru. g-17258

Knez Franc, Ogorevc 24, Štore, spriče-
valo. p-17040

Knez Sebastijan, Zagrad 88 A, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 32977. p-17046

Kocjan Rok, Veliki Gaber 85, Veliki Ga-
ber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10197. s-17108

Kocjančič Mateja, Blejska Dobrava 5/A,
Blejska Dobrava, zavarovalno polico, št.
374701. g-17253

Komljanec Suzana, Zgornja Lipnica 6,
Kamna Gorica, delovno knjižico. s-17030

Konig Boris, Murova 21, Jesenice, listi-
no. g-17220

Kopše Silvo, Pot na Zali rovt 11, Tržič,
delovno knjižico. p-17082

Korenjak Roman, Lipe 13, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem specialističnem izpitu
klinične psihologije, izdalo Ministrstvo za
zdravstvo, leta 1984. s-17223

Korpič Jožef, Šulinci 14, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, št. 7828. p-17108

Kosi Borut, Zgornji Kamnenščak, voz-
niško dovoljenje. p-17104

Kostevec Marija, Bereča vas 13 a, Su-
hor, zavarovalno polico, št. AO 392382.
g-17018

Kovač Frančišek, Drenov grič 104, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 0419210.
s-17267

Kovač Leon, Prinčičeva ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-17296

Kovačič Sonja, V Varde 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 61849,
št. reg. 181749. s-17240

Kozar Griša, Lukežiči 1 A, Renče, spri-
čevalo 1. in 2. letnika EGŠ Nova Gorica.
p-17155

Košir Ladislav, Levec 9, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH. p-17095

Kržan Andreja, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-17233

Kržišnik Slavko, Gorenja vas 129, Gore-
nja vas, zavarovalno polico, št. 363099, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-17011

Krajnc Boris, Zg. Velka 55 A, Zgornja
Velka, potrdilo o znanju CPP, št. 15096.
g-17092

Krajnc Niko, Žerjav 23, Črna, spričevalo
Srednje lesarske šole Maribor. g-17265

Kranj Janez, Čuber 16, Ljutomer, zava-
rovalno polico, št. 0349680. g-17190



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1268 Št. 17 – 28. III. 1997

Kranjc Robert, Prežihova 10, Brežice,
spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehnič-
ne šole v Krškem. g-17116

Krašovec Dragica, Kosovelova ulica 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 152163. s-17135

Kukaj Avdul, Prežihova 4, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12400. g-17194

Kulovec Matej, Vavta vas 81, Straža,
zavarovalno polico, št. 0423846. g-17199

Kurtović Sandra, Cesta M. Tita 96, Jese-
nice, spričevalo Srednje zdravstvene šole.
g-17144

Kuzmič Boštjan, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596757, št. reg. 196301. s-17243

Lackovič Helena, Podbrezje 62, Naklo,
vozovnico, št. 463196, na relaciji Podbrez-
je-Kranj. g-17262

Lah Pavel, Šibeniška 19, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
491842, izdala UE Ajdovščina. g-17252

Leban Branko, Saksid 26 a, Dornberk,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15387.
s-17060

Leban Jože, Stopni 40, Cerkno, vozniško
dovoljenje. p-17085

Ledinek Vincencija, Vorančeva 24, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo Ekonomske šole
Slovenj Gradec, letnik 1989. p-17145

Levstek Jurij, Prijateljeva ulica 14, Ljub-
ljana, diplomo Gimnazije Poljane, izdana
leta 1987. s-17041

Lešer Marta, Parižlje 5, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2929.
p-17036

Ljubojevič Marta, Cesta na Markovec
51, Koper, spričevalo o končani OŠ.
g-17211

Lunežnik Jože, Ritoznoj 16, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20002. g-17193

Macerl Marko, Zagorje, letno vozovni-
co. p-17026

Majerič Marko, Kajuhova 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 7917. p-17086

Makovec Gregor, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. 143091, S 449099, izdala UE
Ljubljana. s-17137

Markl Darko, Kompole 57, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31063.
p-17021

Martinčič Alojzij, Rtiče 3, Podkum, spri-
čevalo za voznike motornih vozil na Ježici,
izdano leta 1972. s-17234

Matjašič Ivan, Dobrava 22, Izola, prigla-
sitveni list. p-17107

Mavrin Marjan, Javornik 65, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2933. g-17264

Mavrič Željko, Pionirska 1, Radenci, de-
lovno knjižico. p-17110

Medved Monika, Cesta maršala Tita 87,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Jesenice. p-17146

Meglič Darian, Radenska vrh 40, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, št. 12846.
p-17071

Mernik Cilika, Mestni vrh 25, Ptuj, spri-
čevalo OŠ Ljudski vrh. g-17013

Mikac Vladimir, Rakitovec 43, Črni Kal,
spričevalo 2. in 3. letnika SKP šole v Ko-
pru, izdana na ime Kontič Bojan. g-17202

Milenkovič Zoran, Lotričeva ulica 10,
Ljubljana, diplomo, št. 65/88 Centra za do-
pisno izobraževanje Univerzum. s-17132

Milenkovič Zoran, Lotričeva ul. 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. reg. 153118, S 585. 031, izdala UE Ljub-
ljana. s-17136

Miljavec Andreja, Grgar 33, Grgar, in-
deks Pravne fakultete v Mariboru. p-17148

Miloševič Majda, Hudovernikova 9,
Ljubljana, spričevalo o konačni OŠ Tone
Tomšič. s-17080

Mitrović Igor, Kosovska 43, Beograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187637,
S 595067, izdala UE Ljubljana. s-17068

Mlakar Mihael, Lešnica 32, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9989, izdala UE Ormož. p-17144

Možina Irma, Sr. Bitnje 33 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804774, št. reg. 14763, izdala UE Kranj.

Modic Polona Katarina, Tomišelj 11 c,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S514778, št. reg. 192213. s-17083

Močilnik Karmen, Meža 112, Dravograd,
delovno knjižico. g-17215

Mrkonja Ahmed, Zenica, zaključno spri-
čevalo Poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljubljani, izdano leta 1986. s-17250

Muhič Jože, Jurna vas 12, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 392713. g-17125

Mujkić Asmir, Cesta v gorice 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7863.
s-17067

Nemec Boštjan, Ljubljanska 76, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
24961, izdala UE Domžale. s-17071

Nemec Ivo, Prešernova 28, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21990.
s-17218

Nemec Miha, Pod gozdom 8, Jesenice,
delovno knjižico. g-17112

Novak Rok, Trboje 68, Kranj, vozovni-
co, št. 470458, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-17017

Novak Roman, Šmartno 23, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, zaključno spričevalo, šol-
sko leto 91/92 - smer računovodstvo.
g-17009

Novak Slavko, Dekmanca 7, Bistrica ob
Sotli, pomorsko knjižico, št. 804, št. 804.
g-17187

Novak Slavko, Dekmanca 7, Bistrica ob
Sotli, preklic pomorske knjižice, objavljeno
v UL RS, št. 11/97. g-17213

Novosel Mišo, Cesta v mestni log 40 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 162881, S 352765, izdala UE Ljubljana.
s-17084

Ogorevc Valerija, Spodnje Gameljne 27,
Šmartno, spričevalo OŠ Staneta Kosca Ljub-
ljana-Šmartno, izdano na ime Kališ Valeri-
ja, leta 1966. s-17244

Ogorevc Valerija, Spodnje Gameljne 27,
Šmartno, spričevalo 5. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje Vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdana na ime Kališ Vale-
rija, leta 1971. s-17245

Oman Peter, Škofjeloška 42, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85640, št.
reg. 39748, izdala UE Kranj. p-17061

Osojnik Pavla, Kajuhova ulica 1, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6711. g-17203

Ota Armando, Čufarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
414773, št. reg. 190979. s-17082

Pavlič Monika, Planinčeva 1, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 29578. g-17200

Pašič Miroslav, Konec 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19500,
izdala UE Novo mesto. g-17256

Pejić Mitar, Modriča, zaključno spriče-
valo Poklicne gradbene šole v Ljubljani.
s-17076

Penič Albin, Podvinje 32 a, Kapele, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Brežice, šolsko leto
1991/92. g-17117

Peček Vladimir, Celovška cesta 185,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 169878, št. reg. 32706. s-17214

Pečelin Igor, Slovenska pot 8, Žiri, in-
deks Fakultete za šport. s-17235

Pečnik Tea, Hajdoše 76 a, Hajdina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3740, izdala
UE Ptuj. g-17257

Pfajfar David, Praprotno 26, Selca, listi-
no. s-17239

Pikelc Oto, Pavlova vas 75, Pišece, za-
varovalno polico, št. 0398401. p-17087

Pilar Juraj, Kaldanija 1, Umag, preklic
potrdila o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, objavljeno v UL RS, št. 11/97. g-17006

Pirc Stanko, Stična 91, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11943,
izdala UE Grosuplje. s-17053

Pirih Zdravko, Pečine 15 A, Slap ob
Idrijci, zaključno spričevalo Šole za poklic-
ne voznike na Ježici, izdano leta 1972.
p-17151

Planinšek Mario, Kidričeva 34, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, iz-
dano leta 1976. g-17124

Planko Ivanka, Kocenova 2, Celje, spri-
čevalo Gostinske šole v Celju. p-17045
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Plantar Janez, Težka voda 24, Novo me-
sto, spričevalo. p-17043

Plestenjak Anamarija, Kuzmičeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843508, št. reg. 13323. s-17192

Plešnar Marija, Rožna 1, Kočevje, voz-
niško dovoljenje. g-17180

Pohar Darja Resman, Vrbnje 22, Radov-
ljica, listino. g-17153

Polajžar Damijan, Tomšičeva 26, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16916. g-17098

Porčič Zahid, Depontijeva reber 2, Ko-
per, spričevalo Srednje šole Veno Pilon, št.
1/160 z dne 24. 9. 1987. g-17161

Potisk Irena, Trg svobode 11, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, št. 9651.
p-17072

Potočnik Jožef, Gortanova 2, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. 533671. p-17025

Povše Marko, Prištinska ulica 16, Ljub-
ljana, vozno karto s 100 procentnim popu-
stom, s spremljevalcem, št. 015. s-17035

Povšič Milivoj, Grgar 194, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 20275,
izdala UE Nova Gorica. p-17142

Počivalnik Marjan, Dolga brda 10 A,
Ravne na Koroškem, potrdilo o znanju CPP,
št. 1327. g-17094

Prapotnik Mihaela, Kog 14, Kog, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7435, izdala
UE Ormož. g-17095

Praprotnik Aleš, Žagarjeva 13 A, Ra-
dovljica, vozovnico, št. 4516705, izdal Al-
petour Škofja Loka. g-17271

Praprotnik Drago, Spodnje Gorče 12,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 792988. p-17015

Primožič Martin, Cesta I Istrske brigade
115, Koper, delovno knjižico. g-17007

Pugelj Zdenka, Martina Krpana 6, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdan leta
1980. s-17294

Radiškovič Slađoje, Prisoje 9 A, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25958.
g-17025

Radoha Senger Sabina, Porabska 6, Gor-
nja Radgona, delovno knjižico. p-17083

Radovanovič Vesna, Cerpacciev trg, Ko-
per, spričevalo 8. razreda OŠ Janko Premrl
Vojko. g-17102

Rakovec Janez, Javornik 3, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 0394482. g-17278

Ramšak Stanka, Trg 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 10962, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-17160

Ranko Janez, Petanjci 37, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 22298. p-17032

Recko Branko, Dušana Kvedra 35, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5765.
p-17098

Remškar Peter, Golo Brdo 102, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013968, št. reg. 129552. s-17133

Resinovič Iztok, Slavniška cesta 8, Hr-
pelje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10280, izdala UE Sežana. s-17088

Ribič Anja, Ul. 15. aprila 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38479.
s-17272

Rožič Boštjan, Topolšica 103c, Topolši-
ca, študentsko izkaznico, izdal SAP Ljub-
ljana, št. 814. s-17075

Rojc Bojana, Opekarska 34 B, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8513.
s-17207

Rojc Mirko, Dekani 46, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 17375, izdala
UE Koper. g-17179

Rojina Marko, Kogojeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
15392, št. reg. 157148. s-17178

Rom Branka, Osenjakova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91721, št. reg. 4871. s-17147

Rom Janez, Slavka Gruma 35, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27014, izdala UE Novo mesto. g-17111

Rončevič Borut, Šegova 46, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 0398809.
g-17197

Rozina Karlo, Keršičeva 21/a, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika kovinarske šole, šol-
sko leto 74/75. g-17104

Rozman Matej, Škapinova 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 42800, izdala
UE Celje. p-17149

Rozman Slavko, Podreča 31, Mavčiče,
12 delnic 2. emisije M - banke, št. 01091875.
s-17027

Rupnik Barbara, Škofjeloška 17, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št. 33517.
s-17044

Sakelšek Maks, Selska cesta 23, Ptuj,
delovno knjižico. s-17005

Salajko Urška, Kovorska c. 1, Tržič, in-
deks Univerze v Mariboru - Ekonomsko po-
slovne fakultete, leto vpisa 1994. g-17014

Salkič Elmir, Meža 155 a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 4720.
p-17073

Senekovič Milan, Velika Varnica 122,
Leskovec, listino. g-17127

Serdoner Andreja, Gerbičeva 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36431.
s-17056

Sever Emil, Trgovišče, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10305,
izdala UE Ormož. g-17096

Sever Nevenka, Ljubljanska 18, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16937, izdala UE Grosuplje. s-17177

Sečen Marta, Kvedrova cesta 36, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Velenje, izdano leta 1973, na ime
Lušina Marta. s-17299

Simončič Aleš, Ižanska cesta 94 A, Ljub-
ljana, diplomo Titovi zavod Litostroj, izda-
na leta 1983. s-17036

Slavinec Breda, Ulica heroja Racka 9,
Lenart, spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške
gimnazije Maribor. g-17269

Slejko Danilo, Ravne 27, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 329142.
s-17106

Slekovec Branko, Kajuhova 4, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7581, izdala UE Slovenske Konjice.
p-17140

Slekovec Dominik, Črešnjevci, Črešov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 10743. p-17114

Slemenšek Dušan, Stanetova 30, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3322.
p-17016

Slivšek Anton, Obrtna ulica 16, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 7620,
izdala UE Brežice. p-17150

Slodnjak Bojana, Gajzerjeva 23, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28899, izda-
la UE Ptuj. g-17255

Smole Natalija, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, spričevalo III. in IV. letnika Sred-
nje družboslovne šole Vide Janežič v Ljub-
ljani, izdana leta 1985, 1986 na ime Breznik
Natalija. s-17140

Smolnikar Vojko, Gorica 8, Moravče,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šole za živinorejsko veterinar-
ske tehnike v Ljubljani, izdana leta 1980 in
1981. s-17195

Srniša Marija, Slavka Gruma 1, Novo
mesto, spričevalo Srednje usnjarske šole.
g-17107

Stamenkovič Zdravko, Klanska 15, Med-
vode, delovno knjižico. s-17138

Stare Marko, Kočna 47, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, št. S 1022372, iz-
dala UE Jesenice. g-17274

Stožir Gregor, Brodarjeva 28, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehniške šole v
Celju. g-17284

Strnad Darko, Ul. heroja Marinclja 1,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7649. p-17143

Strnad Iva, Kunaverjeva 2, Ljubljana, in-
deks, izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani leta 1992. s-17059

Svetina Karmela, Kraška c. 14, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8247.
p-17094

Šajer Urška, Čečovje 7, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo, št. 94, izdano leta 1986.
p-17111

Šajina Dejan, Vodnikova 7, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6935, S 001123122, izdala UE Ilirska Bi-
strica. s-17066

Šefiri Afrim, Osvobodilne fronte 1, Izo-
la, delovno knjižico. p-17106

Šeligo Marija, Šmarje pri Jelšah, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14314.
p-17033
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Šergo Adrijan, Cesta na Markovec 55,
Koper, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole-smer geodezija. g-17247

Šiška Metod, Cviblje 17, Dolenjske To-
plice, zaključno spričevalo Poklicne kovi-
narske in avtomehanske šole v Novem me-
stu, izdano leta 1966. g-17163

Škrlec Boris, Bodovlje 47, Škofja Loka,
diplomo Srednje poklicne šole Boris Ziherl
Škofja Loka, izdana leta 1982. s-17164

Šober Uroš, Kovaška cesta 45, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8454,
izdala UE Tržič. g-17183

Šolar Marinka, Kantetova ulica 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12734. s-17114

Špacapan Ivica, Ozeljan, Šempas, voz-
niško dovoljenje. p-17081

Štante Izidor, Frankolovo 130, Franko-
lovo, spričevalo 7. razreda OŠ, šolsko leto
71/72. p-17047

Štembal Nevenka, Lovšetova 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22917.
s-17055

Štrucelj Marjan, Ul. 1. maja 18, Postoj-
na, delovno knjižico. g-17175

Štrukelj Stojan, Modrej 18, Most na So-
či, diplomo Srednje tehnične šole-strojna
smer, letnik 1963. g-17149

Šućur Vlado, Miklavičeva cesta 4, Bo-
rovnica, zavarovalno polico št. 0376198, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-17054

Tizaj Josip, Peruzzijeva 51, Ljubljana,
zaključno spričevalo št. 4/1967/68, izdal
Gradbeni šolski center v Ljubljani. s-17057

Todoran Milan, Smlednik 25 a, 1216
Smlednik, diplomo, izdala Srednja PTT šo-
la v Ljubljani. s-17065

Tomič Marjan, Grajska c. 96, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19145, iz-
dala UE Radovljica. g-17119

Topič D., Generala Levičnika 66/b, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25294.
g-17100

Toplak Rosvita, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-17229

Tramte Viktor, Dragočajna 26, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0364103. s-17091

Trojar Zoran, Godešič 68, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15338,
izdala UE Škofja Loka. s-17138

Tršinar Boštjan, Vodovnikova 14, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-17282

Uršič Božica, Tublje 2 b, Kozina, spriče-
valo 1. letnika Trgovske šole, šolsko leto
90/91. g-17123

Valant Iztok, Roška cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043199, št. 207554. s-17210

Varga Miro, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, diplomo Šole za sanitarne tehnike, izda-
na leta 1953. s-17224

Vasle Anton, Ponikva 66, Žalec, spriče-
valo. p-17023

Vižin Jelka, Soška ulica 36, Ljubljana,
veteransko izkaznico, št. 013268. s-17160

Vidic Grega, Pot na Zajčjo goro, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, št. 10506. p-17102

Vidmar Igor, Vojkova cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
185711, S 1012338, izdala UE Ljubljana.
s-17062

Vidovič Alojz, Straža 3, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2055. p-17058

Vizjak Jožef, Večeslavci 125, Rogašev-
ci, vozniško dovoljenje, št. 33400. p-17013

Vičič Nadja, Narije 35, Ilirska Bistrica,
spričevalo 8. razreda OŠ Dragotin Kette,
izdano leta 1969. g-17020

Vodlan Robert, Podgorje 59 c, Kamnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
sko in naravoslovne šole v Kamniku.
g-17154

Vovko Bojan, Drama 21, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE No-
vo mesto. g-17170

Vranešič Aleš, Bršljin 18, Novo mesto,
uradno potrdilo za reg. vozilo pod št. 8171
vozila Renault Laguna 1.8 RT, št. šasije
VF 1b5600515385066, izdana 1. 10. 1996.
s-17298

Vranešič Aleš, Bršljin 16, Novo mesto,
potrdilo o homologaciji, št. AO179953,
za vozilo Renault Laguna, št. šasije
VF1B5600515385066. s-17297

Vrbos Marjan, Ulica 1. maja 6, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2982, izdala UE Metlika. g-17165

Vrečko Božo, Loke 18, Planina, zava-
rovalno polico, št. 101034580. p-17039

Vukobrat Dragan, Delavska c. 18,
Kranj, spričevalo Čevljarske šole v Kra-
nju, izdano leta 1980. g-17122

Vukovič Spasa, Obzidna 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 21025. g-17212

Wolf Anton, Molska cesta 1, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 0488534-50 prcent-
ni bonus, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-17073

Zabuvnik Anica, Zagorje, vozniško do-
voljenje. p-17034

Zelič Zdenka, Zg. Duplje 6, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601562, reg. št. 21449, izdala UE Kranj.
p-17078

Zlodej Alen, Spodnji trg 50, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6737,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-17141

Zugan Egidio, Bonini 31, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 5, izdano
leta 1984 Srednje kovinarske šole v Kopru.
g-17008

Zupan Nada, Podbrezje 122, Naklo, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, na
ime Zupan Teja. g-17118

Zupančič Irena, Zgornje Jezersko 41,
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27567, izdala UE Kranj. g-17254

Žerjav Mojca, Ulica Koroškega bataljo-
na 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 113834, št. reg. 215225.
s-17003

Žižek Sonja, Trimlini 64, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12525, iz-
dala UE Lendava. p-17074

Žibert Kristjan, Cesta Tončke Čeč 51/c,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9691, izdala UE Trbovlje. g-17143

Žiško Irma, Šalovci 52, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 13816. p-17105

Žnidaršič Franc, Dolenja vas 39 c, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2483. s-17045
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PREDPISI O ZAKONSKI
ZVEZI IN DRUŽINSKIH

RAZMERJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča

Četrta spremenjena in dopolnjena izdaja

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je bil spre-

jet leta 1989, tako da avtor uvoda ne namenja več posebne

pozornosti razlagi posameznih zakonskih določb. Kljub

temu je prof. dr. Karel Zupančič napisal daljša pojasnila kot

k prejšnji izdaji, saj se je v njih lotil kočljive tematike, in

sicer pojmovanja o temeljnih človekovih pravicah v zvezi s

partnerskimi skupnostmi in družino. Pri tem posebno pozo-

rnost namenja življenjskim skupnostim istospolnih oseb,

osebnim stikom otrok s starši, svobodi odločanja o rojstvu

otrok  in drugim vprašanjem, s katerimi se ukvarja sodobni

svet.

Poleg zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so v

tej zbirki objavljene tudi določbe zakonov o nepravdnem

postopku, o socialnem varstvu, o osebnem imenu in mat-

ičnih knjigah in zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresniče-

vanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok,

kakor tudi veljavni podzakonski predpisi.

Cena 1.596 SIT (10378)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV

GRADBENA POGODBA
Tretja spremenjena in dopolnjena izdaja

STATUT INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE, ki je bil sredi

februarja 1997 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, je vzrok,

da je založba Uradni list izdala tretjo spremenjeno in dopolnjeno izdajo

zelo iskane zbirke predpisov o graditvi objektov. Knjižici smo dodali

novih 50 strani z določbami omenjenega statuta. Uvodoma so v njej

pojasnila k nekaterim spremembam zakona o graditvi objektov, ki jih je

pripravila sodelavka Ministrstva za okolje in prostor, dipl. iur. Alenka

de Jong Nemanič.

Med zakoni je najprej objavljeno veljavno besedilo zakona o graditvi

objektov, sledijo pa mu zakoni o urejanju prostora, o urejanju naselij in

drugih posegov v prostor ter o stavbnih zemljiščih.

V drugem delu knjige je ponatisnjeno XIII. poglavje zakona o obligacij-

skih razmerjih z naslovom Gradbena pogodba s komentarjem pok. prof.

dr. Stojana Cigoja. Dodane pa so tudi gradbene uzance.

Cena 2205 SIT (10406)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


