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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-27/97-1 Ob-1196

2. V register političnih strank se vpišejo
spremembe in datum sprememb statuta in
programa politične stranke Krščansko – so-
cialne unije, Mariborska 26, Ljubljana, z
matično številko PRS 5916046, ki jih je
sprejel letni zbor stranke dne 28. 2. 1997.

2. Ime stranke Krščansko – socialna uni-
ja – KSU  in skrajšano ime stranke Krščan-
sko – socialna unija se spremenita tako, da
se ime stranke glasi Krščansko – socialna
unija in skrajšano ime stranke Krščanski
socialisti.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 15 z dne 20. III.
1997, stran 1051, Rg-3607, se pri subjektu
vpisa FORMA7, pripiše naslednji ustanovi-
telj: Remic Marjan, Ljubljana, Strniševa c.
14, vstop 16. 9. 1988, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Uredništvo

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 15 z dne 20. III.
1997, stran 1093, Rg-38593, se subjekt vpi-
sa pravilno glasi: KARAKT Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana.

Uredništvo

KRANJ

Rg-47446

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00081 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa TRIFIX, tovarna pritrjevalne
tehnike, d.o.o., Tržič C. na Loko 2, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/00363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vpis pravnih po-
sledic lastninskega preoblikovanja, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
firme in skrajšane firme, zastopnikov, vpis
članov nadzornega sveta in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5003296
Firma: TRIFIX, tovarna pritrjevalne

tehnike, d.d., Tržič

Skrajšana firma: TRIFIX, d.d., Tržič
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Sedež: Tržič, C. na Loko 2
Osnovni kapital: 97,700.000 SIT

Ustanovitelji: Seidi Vladimir, Triglav,
tovarna pritrjevalne tehnike in ročnega orod-
ja, p.o., Tržič, Raztresen Miha, Papler Moj-
ca, Rotar Janez, Kozinc Tanja, Jerebic Lenč-
ka, Meglič Breda, Ahačič Majda, Tomazin
Boris, Lavička Špela, Doris Franc in Godej-
ša Brane, vsi izstopili 31. 5. 1996, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vlo-
žek 18,833.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
9,726.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložek 19,452.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložek
16,810.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložek 32,442.000 SIT in dosedanji
ustanovitelji, vložek 437.000 SIT, vsi vsto-
pili 31. 5. 1995, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mazin Boris, Tržič, Lom pod Storžičem 66,
razrešen in ponovno imenovan kot direktor
31. 5. 1996, član začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Teran Marjeta
in Kozinc Tanja, obe vstopili 31. 5. 1995,
Bohinc Ciril, vstopil 31. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz platičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja vpisano na podlagi odločbe
št. LP 00518/0086-1996/KJ Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z dne 1. 2.
1996.

SLOVENJ GRADEC

Rg-39302

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00098 z dne 15. 5. 1996
pri subjektu vpisa KOMPAS HOTELI Slo-
venj Gradec d.d., Glavni trg 43, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/01924/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5001285
Člani nadzornega sveta: Rižnik Valerija,

Kuserbanj Gina in Sekolovnik Vida, vse iz-
stopile 27. 3. 1996; Kos Uroš, Sekolovnik
Vida in Kuserbanj Gina, vsi vstopili 27. 3.
1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 4060/94 Rg-225

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

Družba KRAŠEK, podjetje za trgovi-
no, predelavo mesa in gostinstvo, d.o.o.,
Laško, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima družbenico, in sicer Krašek
Silvo, Zgornja Rečica, n.h. Laško, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici v
celoti.

Sklep je sprejela družbenica dne 31. 1.
1997.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 20. 2. 1997

KRANJ

Srg 3374/94 Rg-100768

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3374/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:
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V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/377/00 vpiše izbris družbe BIFAC,
poslovno-finančna agencija in svetovanje
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Žu-
pančičeva 2, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 542/96 Rg-100769

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 542/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2373/00 vpiše izbris družbe AT-
LANTA 2, trgovina, marketing, turizem,
d.o.o., Lesce, s sedežem Aljaževa 3, Lesce,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 560/96 Rg-100771

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 560/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1911/00 vpiše izbris družbe DE-
KORATIVA, prodajni studio, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Kalinškova 19, Kranj,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 518/96 Rg-100772

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 518/94 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4543/00 vpiše izbris družbe ALPI-
NART, proizvodno trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Bled s sedežem Kaju-
hova 17a, Bled, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 674/96 Rg-100773

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 674/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2395/00 vpiše izbris družbe TEK-
STIL, proizvodnja in trgovina Cerklje,
d.o.o., s sedežem v Dvorjah 89, Cerklje na
Gorenjskem, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 705/96 Rg-100776

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 705/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1278/00 vpiše izbris družbe CON-
PRO, računalniški inženiring in turizem,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji

Loki, Frankovo naselje 78, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 672/96 Rg-100779

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 672/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4528/00 vpiše izbris družbe
ŽBEGELJ, d.o.o., turizem in storitve
Bled, s sedežem na Bledu, Želeška 6, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 563/96 Rg-100780

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 563/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
11. 11. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4986/00 vpiše izbris družbe HES-
TA, proizvodno in trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o., s sedežem v Zgornji Besni-
ci, Sp. Besnica 105 A, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 11. 1996

Srg 716/96 Rg-101730

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 716/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2485/00 vpiše izbris družbe POK-R,
podjetje za poslovne storitve in trgovino,
d.o.o., Radovljica, s sedežem Triglavska
45, Radovljica, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Srg 680/96 Rg-101738

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 680/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/600/00 vpiše izbris družbe TAJA,
podjetje za trgovino in usluge Kranj,
d.o.o., s sedežem v Kranju, Reševa 5A,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Srg 1247/94 Rg-101742

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1247/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/827/00 vpiše izbris družbe VIR-
ING TPS, trgovina, proizvodnja, storitve
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Draga
Brezarja 21, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Srg 1024/94 Rg-101743

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1024/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/920/00 vpiše izbris družbe UPOS,
družba za svetovanje, programiranje in
trgovino, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v
Škofji Loki, Trnje 1, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Srg 1002/96 Rg-101747

Družba  SUMNIK,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj, s sedežem Kranjska c. 38, Šenčur,
vpisana na reg. vl. št. 1/3447/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Um-
nik Suzana, Kranjska c. 38, Šenčur.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 12. 1996

Srg 535/95 Rg-101749

Družba FARTEK, podjetje za gradbe-
ništvo, Polje, d.o.o., s sedežem Polje 20,
Bohinjska Bistrica, vpisana na reg. vl. št.
1/3836/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Far-
tek Helena, Polje 20, Bohinjska Bistrica.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 12. 1996

Srg 917/96 Rg-101751

Družba IRCA – GRELCI, družba za pro-
izvodnjo in trgovino grelcev, d.o.o., s sede-
žem Lesce, Alpska 43, vpisana na reg. vl. št.
1/5381/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame IRCA
S.P.A. SAN V SAN VENDEMIAN, Viale
Vendemian 31, Trbiž.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 3. 12. 1996

LJUBLJANA

Srg 5032/96 Rg-226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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SLO-FIN, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Skrbinškova 18,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/18739/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 19. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Grobelnik, Ljublja-
na, Skrbinškova 18, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost do
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja Borisa
Grobelnika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 11. 1996

Srg 94/10732 Rg-30181

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10732 z dne 18. 10. 1995 pod št. vložka
1/09720/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LOGISTICS, logistična podpo-
ra sistemom, d.o.o., Palmejeva 8, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Palmejeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Sivčev Vladica, izstopi-

la 17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Vladica Sivčev, Palmejeva 8, Ljubljana.

Srg 96/04842 Rg-100284

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04842 z dne 26. 9. 1996 pod št. vložka
1/26467/03 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi vpisa prenehanja
ekspoziture – podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5496527
Firma:  VOLKSBANK  –  LJUDSKA

BANKA d.d. – Ekspozitura Črnomelj
Skrajšana   firma:   VOLKSBANK   –

LJUDSKA BANKA d.d. – Ekspozitura
Črnomelj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Črnomelj, Pod lipo 4
Ustanovitelj: VOLKSBANK – LJUD-

SKA BANKA d.d., izstop 7. 5. 1996.
Prenehanje ekspoziture – podružnice na

podlagi sklepa Uprave z dne 7. 5. 1996, vpi-
sano v sodni register s sklepom Srg 4842/96
z dne 26. 9. 1996.

Srg 94/09948 Rg-100359

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

94/09948 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/09985/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.:
Firma: EXPRES FOTO STUDIO pod-

jetje za fotografske storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Titova 220

Skrajšana firma: EXPRES FOTO STU-
DIO, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 220
Ustanovitelj: Potočnik Janez, izstopil

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Potočnik Janez, Ul. Staneta Sever-
ja 4, Ljubljana, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 9948/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 94/09859 Rg-100360

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09859 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/12561/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5498198
Firma: JAN BUS Podjetje za prevoz

potnikov in turizem d.o.o. Kočevje
Skrajšana firma: JAN BUS, d.o.o. Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevje, Bračičeva 20
Osnovni kapital: 499.000 SIT
Ustanovitelj: Jankovič Jože, izstopil

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Jankovič Jože, Kočevje, Bračičeva
20, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 9859/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 94/09420 Rg-100362

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09420 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/12542/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ANBI LINE podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing in posre-
dovanje d.o.o. Ljubljana

Skrajšana firma: ANBI LINE d.o.o., Bi-
zovik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Periška 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Hočevar Andrejka in Ho-

čevar Bernarda, obe izstopili 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Hočevar Andrejka in Bernarda Ho-

čevar, obe Periška 7, Ljubljana, vpisano v
sodni register s sklepom Srg 9420/94 z dne
13. 9. 1996.

Srg 94/08476 Rg-100365

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08476 z dne 13. 9. 1996 pod št. vlož-
ka 1/05310/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: KARA avtoprevozniško podjet-
je, p.o.

Skrajšana firma: KARA, p.o. Ribnica
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ribnica, Prijateljev trg 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Knafelj Alojz, izstopil

19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Knafelj Alojz, Prijateljev trg 2, Rib-
nica, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 8476/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 94/08261 Rg-100367

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08261 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/03681/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5351782
Firma: KVADER računalniški sistemi,

d.o.o. Ljubljana, Cankarjeva 4
Skrajšana firma: KVADER d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kostrevc Ljubomir, izsto-

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kostrevc Ljubomir, Stiška 1, Ljub-
ljana, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 8261/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 94/07383 Rg-100370

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07383 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/12162/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: POLHEK trgovina, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 2

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Praprotnik Vera, Vogrič

Barbara in Praprotnik Mirko, vsi izstopili
10. 5. 1994.
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Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Praprotnik Vera, Bratov Učakar 24,
Ljubljana, Praprotnik Miro, Kajuhova 38,
Ljubljana in Vogrič Barbara, Gospodinjska
27, Ljubljana, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 7383/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 94/04614 Rg-100385

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04614 z dne 13. 9. 1996 pod št. vložka
1/11758/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VARIA – TRIAS podjetje za
inženiring, proizvodnjo, trgovino in fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Me-
toda Mikuža 6

Skrajšana  firma:  VARIA  –  TRIAS,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Metoda Mikuža 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Potočan Igor, izstopil

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Potočan Igor, Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, vpisano v sodni register s skle-
pom Srg 4614/94 z dne 13. 9. 1996.

Srg 95/05719 Rg-100577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05719 z dne 5. 7. 1996 pod št. vložka
1/14046/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi pripojitve k družbi
ALLIMEX INT. s temile podatki:

Matična št.: 5540658
Firma: EUROLES predelava in trže-

nje lesa in lesnih izdelkov, uvoz – izvoz
d.o.o., Logatec

Skrajšana firma: EUROLES d.o.o. La-
ze 68, Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Laze 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Tomaž, izstopil

21. 11. 1995.
Pripojitev k ALLIMEX INT. d.o.o. iz-

voz, uvoz, trgovina na debelo in na drobno
in proizvodnja na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 21. 11. 1995.

Srg 96/01361 Rg-100913

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01361 z dne 2. 12. 1996 pod št. vložka
1/27281/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5903700
Firma: HUAN GONG podjetje za go-

stinstvo, trženje in storitve, d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 5, Ljubljana

Skrajšana firma: HUAN GONG, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Qiu Bogun in Chen Suyu,

oba izstopila 22. 5. 1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/05770/00, s firmo HUAN GONG, pod-
jetje za gostinstvo, trženje in storitve, d.o.o.,
Kranj, Gosposvetska 1.

Srg 96/03766 Rg-100805

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03766 z dne 19. 11. 1996 pod št. vložka
1/16940/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5683491
Firma: DAM-BO storitve in zastopa-

nje, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: DAM-BO, d.o.o., Ko-

čevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevje, Klinja vas 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Popović Marija, izsto-

pila 9. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Marija Popović.

Srg 96/01494 Rg-100914

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01494 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/27512/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča spremembo sedeža in odstop
zbirke listin OS Kranj s temile podatki:

Matična št.: 5935199
Firma:  ELBACO  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Andrej, izstopil 27. 5.

1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod vl.
št. 1/5776/00, s firmo ELBACO, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Žiri, Ul.
Maksima Sedeja 8.

Srg 96/03759 Rg-100921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03759 z dne 5. 12. 1996 pod št. vložka
1/16050/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5576547
Firma: MELBA, Trgovsko podjetje
Skrajšana firma: MELBA
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. bratov Učakar 50

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Miletić Mladen in Miletić

Kristina, oba izstopila 31. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Mladen Miletić in Kristina Mileti-
ć, oba Ulica bratov Učakar 50, Ljubljana.

Srg 96/06241 Rg-100947

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06241 z dne 9. 12. 1996 pod št. vložka
1/21043/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi pripojitve k
EKO-LES, d.o.o., Ptuj s temile podatki:

Firma: ALPE–JADRAN d.o.o., Podjet-
je za tehniko okolja, trgovino in storitve,
Ljubljana

Skrajšana   firma:   ALPE–JADRAN
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Letališka c. 1
Osnovni kapital: 23,476.477,20 SIT
Ustanovitelja: BARTEL – BARKOPA

Ges.m.b.H. in RUMPOLD Ges.m.b.H., oba
izstopila 28. 11. 1996.

Srg 94/08800 Rg-100954

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08800 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/18661/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: NOVAK END CO avtoservis,
trgovina, prevoz oseb in tovora, ekonom-
ske usluge, d.o.o., Vrhnika

Skrajšana  firma:  NOVAK  END  CO,
d.o.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Robova 41
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Leopold, izstopil

9. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Novak Leopold, Robova 41, Vrhnika.

Srg 94/09632 Rg-100955

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09632 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/17204/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PIMING inženiring, zastopstva,
trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Blasnikova 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Trkman Boris, izstopil

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

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Trkman Boris, Blasnikova 19, Ljubljana.

Srg 94/12279 Rg-100957

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12279 z dne 29. 11. 1996 pod št. vložka
1/18628/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5636531
Firma: MATRADE proizvodno, trgo-

vino in storitveno podjetje, Kamnik, d.o.o.
Skrajšana firma: MATRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Jenkova ul. 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Magyar Božidar, izstopil

31. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Božidar Magyar, Jenkova ul. 3, Kamnik.

Srg 94/12291 Rg-100958

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12291 z dne 29. 10. 1996 pod št. vložka
1/4619/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5544955
Firma: JAK TRANS prevoz in trgovi-

na, d.o.o., Šmartno, Grško 4
Skrajšana firma: JAK TRANS, d.o.o.,

Šmartno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šmartno, Grško 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jakup Štefan, izstopil 15. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Jakup Štefan, Grško 4, Šmartno.

Srg 94/12509 Rg-100963

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12509 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/15570/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: KARMEN miks, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   KARMEN   miks,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, V Kladeh 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Bizant Cvetka, izstopila

27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Bizant Cvetka, V Kladeh 1, Ljubljana.

Srg 94/12631 Rg-100965

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12631 z dne 29. 11. 1996 pod št. vložka
1/09748/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Firma: VILO svetovanje in storitve v
informatiki, d.o.o., Ljubljana, Omerso-
va 75

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Omersova 75
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelj: Vintar Alojzij, izstopil

22. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Alojzij Vintar, Ljubljana, Omersova 75.

Srg 94/15615 Rg-100967

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15615 z dne 18. 12. 1996 pod št. vložka
1/04126/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: Podjetje za preventivno, fizično
in tehnično varovanje oseb in premože-
nja in izvedbo tehničnega vzdrževanja ter
upravljanja objektov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krašovec Vladimir in

Tavčar Boris, oba izstopila 11. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 10. 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 Tavčar Boris, Zoranina 18, Domžale in
Krašovec Vladimir, Dolenjska c. 54, Ljub-
ljana.

Srg 94/17028 Rg-100970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17028 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/20146/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5681715
Firma: KAMENČEK proizvodnja, tr-

govina in export-import, d.o.o., Vrhnika,
Sternenova 9

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Sternenova 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Ustanovitelj: Urščič Stanislav, izstopil
22. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 22. 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 Stanislav Uršič, Vrhnika, Sternenova 9.

Srg 94/17448 Rg-100971

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17448 z dne 29. 11. 1996 pod št. vložka
1/20630/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Matična št.: 5697832
Firma:  FLUX  ZASTOPSTVA  d.o.o.,

podjetje za zastopanje in trgovino, Ja-
vorjev drevored 20, Ljubljana

Skrajšana firma: FLUX ZASTOPSTVA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Javorjev  drevo-
red 20

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Rotar Metod in Ferkolj

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Metod Rotar, Igriška 8, Ljubljana in
Franc Ferkolj, Javorjev drevored 20, Ljub-
ljana.

Srg 94/19277 Rg-100979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19277 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/04751/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5929121
Firma:  TONI  TRANS  podjetje  za

transport, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: TONI TRANS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grosuplje, Mali vrh 95
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Globokar Anton, izstopil

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  Anton  Globokar,  Mali  vrh  95,  Gro-
suplje.

Srg 94/19295 Rg-100980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19295 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22799/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5748810
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Firma: TRAFFIC–AGENT podjetje za
trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana,
Reboljeva 6

Skrajšana  firma:  TRAFFIC–AGENT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Reboljeva 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Leskovec Lidija, izsto-

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Leskovec Lidija, Reboljeva 6, Ljub-
ljana.

Srg 94/19320 Rg-100981

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19320 z dne 28. 11. 1996 pod št. vložka
1/20586/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5705002
Firma: SANI X storitve, proizvodnja,

trgovina, d.o.o., Cerknica
Skrajšana firma: SANI X, d.o.o., Cerk-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerknica, Kremenca 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Rudolf Marjan, izstopil

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Rudolf, Kremenca 5, Cerknica.

Srg 96/06007 Rg-101635

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06007 z dne 30. 12. 1996 pod št. vložka
1/27068/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju CERTIUS I, s temile podatki:

Matična št.: 5913225
Firma: CERTIUS II. Pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana  firma:  CERTIUS  II.,  d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 518,520.000 SIT
Ustanovitelj: CERTIUS družba za uprav-

ljanje , d.o.o., izstopil 12. 9. 1996.
Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi

CERTIUS I., Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ljubljana, Tivolska 50, vl. št.
1/26081/00, na podalgi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 9. 1996. Vpisano v sodni regi-
ster s sklepom Srg 6007/96 z dne 30. 12.
1996.

Srg 94/17461 Rg-100973

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17461 z dne 29. 11. 1996 pod št. vložka
1/09833/00 izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem
postopku s temile podatki:

Firma: KLEPSIDRA podjetje za inte-
lektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Trg
MDB 12

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trg MDB 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Boris in Stergar Ja-

nez, oba izstopila 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Jesih Boris, Trg MDB 12, Ljubljana in Ster-
gar Janez, Majde Vrhovnik 30, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 184/96 Rg-200

Družba INOVEL, podjetje za proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Košaški dol 20, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/1835/00, katere ustano-
vitelj je GOMAR, podjetje za inženiring,
gospodarsko svetovanje in trgovino d.d.,
Košaški dol 20, Maribor, po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 5. 4. 1996, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel GOMAR,
podjetje za inženiring, gospodarsko sveto-
vanje in trgovino d.d., Košaški dol 20, Ma-
ribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 3. 1997

MURSKA SOBOTA

Srg 914/94 Rg-10006

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

INGTAP, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, montažo, projektiranje in konsti-
tuiranje na področju tapetništva in grad-
beništva, Norički vrh, d.o.o., Norički vrh
45, vpisano v vl. št. 1/537/00, preneha po
skrajšanem postopku ZGD po sklepu z dne
1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Teodorović Pero, Norički vrh 45, Teo-
dorovič Danica, Norički vrh 45 in Lazar
Zdenko, Pričjak 24a, kot ustanovitelji prev-
zemajo obveznost plačila vseh morebitnih
ostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-

nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 23. 1. 1995

NOVA GORICA

Srg 96/00384 Rg-100421

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00384 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/03041/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5761964
Firma: KONDOR, d.o.o. Transport –

trgovina – turizem CERKNO
Skrajšana   firma:   KONDOR   d.o.o.

CERKNO
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerkno, Jazne 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 8. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vogrič Marko, Jazne 6, Cerkno.

Srg 96/00439 Rg-100422

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00439 z dne 8. 11. 1996 pod
št. vložka 1/01513/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5467209
Firma: UTRIP Trgovina, zastopanje in

svetovanje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana  firma:  UTRIP,  d.o.o.,  AJ-

DOVŠČINA
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Gregorčičeva 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 31. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Velikonja Cveto, Viška cesta 69b, Ljub-
ljana.

Srg 96/00441 Rg-101172

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00441 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/02381/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5610257
Firma: HGI, d.o.o. Idrija, Podjetje za

razvoj novih dejavnosti
Skrajšana firma: HGI d.o.o. Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Arkova 43
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Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 23. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Rudnik živega srebra v zapiranju d.o.o.
Idrija, Arkova 43, Idrija.

Srg 96/00449 Rg-101173

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00449 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/02174/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5588472
Firma: ATS Avtoservis, trgovina d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Vipava, Zemono 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 30. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema Ferjančič Jože, Ustje 37, Aj-
dovščina.

Srg 96/00657 Rg-101198

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00657 z dne 3. 12. 1996 pod
št. vložka 1/01987/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi vpisa
zaključka stečajnega postopka in izbris iz
registra s temile podatki:

Firma: Podjetje KRAŠ–KOOPERACI-
JA d.o.o. Tolmin, Rutarjeva 35

Skrajšana firma: KRAŠ–KOOPERACI-
JA d.o.o. Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomin, Rutarjeva 35
Osnovni kapital: 6,342.598 SIT
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča št.
St 23/92 z dne 14. 11. 1996.

Srg 96/00467 Rg-101234

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00467 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/01219/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5417511
Firma: MIKROMAXI Trgovsko in sto-

ritveno podjetje d.o.o. Tolmin
Skrajšana firma: MIKROMAXI d.o.o.

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Gregorčičeva 18a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 28. 11.

1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rutar Ivan, Gregorčičeva ul. 18, Tol-
min in Ludvik Iris, Vogrsko 172, Volčja
Draga.

Srg 96/00424 Rg-101237

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00424 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/02474/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5619033
Firma:  UNIKAT  Storitveno  podjetje

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Kajuhova 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 24. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzema  Ilić  Radovan,  Kajuhova  9,
Idrija.

Srg 96/00456 Rg-101238

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00456 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/01480/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5486319
Firma: I. KOMEL Podjetje za stroj-

niške storitve in lesno galanterijo Solkan
d.o.o.

Skrajšana  firma:  I.  KOMEL,  Solkan
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, IX. Korpus 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 21. 3.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe prevzema Ko-
mel Igor, IX. Korpus 4, Solkan, Nova Gorica.

Srg 96/00433 Rg-101240

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00433 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/02623/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5659434
Firma: DŽOMBA Prevozništvo – trgo-

vina – storitve d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: DŽOMBA d.o.o. Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Za spomenikom

11, Solkan
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 25. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Džomba Nenad, Za spomenikom 11, Sol-
kan, Nova Gorica.

Srg 96/00446 Rg-101242

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00446 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/03243/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5801702
Firma:  AVREA  Proizvodnja  testenin

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

govornostjo
Sedež: Miren, Miren 7
Osnovni kapital: 775.500 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 27. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Brumat Marjan in Brumat Nataša, oba
Miren 7, Miren.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-02/97 Ob-1194

Temeljni  akt  –  pravila  sindikata
družbe Fragmat d.o.o. Neodvisnost –
KNSS, Ob Železnici 18, Ljubljana, ma-
tična številka 1158473 se z dnem 21. 3.
1997 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Iz-
postava Moste-Polje, Proletarska c. 1,
Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov
pod zap. št. 110.

Št. 013-04/97-2/23 Ob-1195

Pravila   sindikata   CINPT   Krško,
CKŽ 137, Krško, sprejeta dne 21. 1. 1997,
so vpisana v evidenco in hrambo statutov
sindikatov  pod  št.  65  pri  Upravni  enoti
Krško.

Št. 110-1/97 Ob-1219

Upravna enota Ravne na Koroškem
sprejme dne 9. 1. 1997 v hrambo pravila za
delovanje sindikata MPP Instalater Preva-
lje.

Ime in kratica sindikata je Sindikat MPP
Instalater Prevalje neodvisnost konfede-
racije novih sindikatov Slovenije, SN
KNSS MPP Instalater Prevalje.

Sedež sindikata je na Prevaljah, Zgor-
nji kraj 14.

Sindikat je z dnem 9. 1. 1997 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata so vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov Upravne
enote Ravne na Koroškem pod zap. št. 1.
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Št. 02400-3/97 Ob-1237

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
27. 3. 1997 vpisala v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 3/97 pravila Sindikata
delavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Sindikata Hotela Kompas Slovenj gradec,
Glavni trg 43, Slovenj Gradec.

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

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/97 S-132

To sodišče je na seji senata dne 20. 3.
1997 pod opr. št. St 1/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Me-
xim, marketing, export, import Dolenj-
ske Toplice d.o.o., Pod Cvingerjem št.
18, Dolenjske Toplice, se začne in zaklju-
či, ker premoženje dolžnika ne zadošča ni-
ti za poplačilo stroškov stečajnega po-
stopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Mexim, marketing, export, import Dolenj-
ske Toplice d.o.o., Pod cvingerjem št. 18,
Dolenjske Toplice, izbriše iz sodnega regi-
stra.

Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 20. 3. 1997

St 51/96 S-133

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Ominikom d.o.o., Tr-
bovlje, Šuštarjeva kolonija 7, s sklepom
opr. št. St 51/96 z dne 4. 3. 1997 potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom in nje-
govimi upniki.

Dolžnik izplača upnikom njihove ugo-
tovljene terjatve takole:

a) terjatve dolžnikovih strateških doba-
viteljev, upnikov iz naslova glavnic za fi-
nančne kredite, upnikov za predujme in up-
nikov iz naslova prispevkov za plače – v
roku treh let od pravnomočnosti tega sklepa
in v nezmanjšanih zneskih;

b) terjatve dolžnikov dobaviteljev, upni-
kov iz naslova obresti za finančne kredite,
upnikov iz naslova obresti za obveznosti do
dobaviteljev in ostalih upnikov – v roku
dveh let od pravnomočnosti tega sklepa in v
za 40% zmanjšanih zneskih.

Dolžnik izplača terjatve z obrestmi po
temeljni obrestni meri + 4%, ki tečejo od
18. 7. 1996 do plačila.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami
v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je se-
stavni del sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 18. 3. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 3. 1997

St 95/96 S-134

To sodišče je s sklepom St 95/96 dne
6. 2. 1997 ustavilo postopek prisilne porav-
nave nad dolžnikom Pristan, d.o.o., Ljub-
ljana, Hacquetova 3, ker je dolžnik pred-
log za začetek postopka prisilne poravnave
umaknil.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 3. 1997

St 6/97 S-135

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/97 sklep z dne 26. 3. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Sopota – Lesnina, Lesna industrija,
p.o., Radeče, Pot na jez 12, Radeče.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Kristijan Mirt, Galicija 43/a, Ža-
lec.

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 1997 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 26. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 26. 3. 1997

St 25/96 S-136

To sodišče je s sklepom St 25/96 dne
25. 3. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IMP Sipo, d.o.o., Postojna, Tr-
žaška 48, ter ga takoj zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 3. 1997

St 78/96 S-137

To sodišče je s sklepom St 78/96 z dne
22. 1. 1997 zavrglo predlog za začetek po-
stopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Fibra, d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar
54 in ustavilo postopek prisilne poravnave.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 3. 1997

St 9/96 S-138

To sodišče je s sklepom St 9/96 dne 19. 3.
1997 zaključilo stečajni postopek nad dolž-
nikom Iskra Terel, d.o.o., Podjetje za proi-
zvodnjo elektromehanskih relejev, Sav-
ska c. 3, Ljubljana iz razloga, ker premo-

ženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadoš-
ča niti za stroške tega postopka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 3. 1997

St 7/97 S-139

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/97 sklep z dne 25. 3. 1997:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Zdravilišče Rogaška – Hotel Donat,
d.o.o., Hotelirstvo, Zdraviliški trg 10, Ro-
gaška Slatina.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, dipl. ek., Žibernik 28, Ro-
gaška Slatina.

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 3.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 3. 1997

St 3/94 S-140

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika  Hidrostatika,  d.o.o.,  Šempeter  pri
Gorici, bo peti narok za preizkus terjatev v
torek, 15. 4. 1997 ob 13. uri v sobi 310/III
naslovnega sodišča.

St 19/95 S-141

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Primorje export, Prosta in carinska
cona, p.o., Nova Gorica  – v stečaju ob-
veščamo upnike da bo v torek 15. 4. 1997
ob 14. uri v sobi 310/III naslovnega sodišča
narok za izvolitev upniškega odbora.

Takoj po volitvah bo prva seja upniške-
ga odbora.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 3. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-74

Novoteks Tkanina, p.o., Foersterjeva
10, Novo mesto podaljšuje javni poziv upra-
vičencem pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 19 – 4. IV. 1997 Stran 1413

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Delo 16. 8. 1996 in Uradnem listu RS
23. 8. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Podaljšanje javnega poziva je bilo objavlje-
no v dnevniku Delo 13. 9. 1996 in Uradnem
listu RS, št. 53/96. Rok se podaljšuje do
vključno 4. aprila 1997. Rok podaljšujemo
zaradi omogočanja vpisa potrdil za manj
izplačane plače po 25.a členu ZLPP.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 068/323-031 pri Zvonetu Preskarju,
dipl. soc.

Novoteks Tkanina, p.o.
Novo mesto

Št. 331 La-75

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 Po-
lisinteza p.o. spremenjeni program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00979/2/1997-MR z dne
10. 3. 1997 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo:

1. Firma in sedež: Polisinteza p.o., Pro-
izvodnja sintetičnih disperzij, Dekani 3a,
Dekani.

2. Matična številka: 5043344.
3. Dejavnosti:
Šifra podskupine dejavnosti: 011810;
– proizvodnja in prodaja sintetičnih dis-

perzij,
– opravljanje storitev na področju poli-

merizacije,
– trgovina na drobno in debelo z živili in

neživilskimi proizvodi,
– komercialni posli skladiščenja petro-

kemikalij,
– opravljanje tovornih prevozov z last-

nimi vozili,
– opravljanje servisnih storitev lastnih

proizvodov,
– špedicija,
– investicijski inženiring.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– 5,08% – upravičenci iz naslova interne

razdelitve,
– 22,05% – upavičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 72,87% – najugodnejši ponudnik pro-

danih delnic in novo izdanih delnic.
6. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 9,22% druž-

benega kapitala;
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala;
– prodaja delnic podjetja - zbiranje po-

nudb – 50,78% družbenega kapitala;
– večanje lastniškega kapitala – lastniški

kapital se poveča za 81,44% in bo po pove-
čanju znašal 231,700.000 SIT.

7. Vpis in vplačilo delnic
Upravičenci so že vpisali in vplačali del-

nice ponujene v programu interne razdeli-
tve in notranjega odkupa na podlagi javne-
ga poziva, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 54 z dne 22. IX. 1995 in v Delu z
dne 28. 9. 1995.

8. Najugodnejši ponudnik delnic, ki so
predmet prodaje in novo izdanih delnic bo
izbran na podlagi javnega razpisa.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa in vplačila dobijo upravičenci v do-
poldanskem času po telefonu št.
066/580-522, ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Tešič Čedomir.

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, Kotnikova 28, Ljubljana.

Polisinteza p.o. Dekani

Št. 5/97 La-76

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa lastninske-
ga preoblikovanja in izvedbi posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja podje-
tij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 5/95) Podjetje za delovanje Po-
slovnega sistema Žito d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 154 ponovno objavlja program
lastninskega preoblikovanja Podjetja za Žito
DPS Ljubljana, d.o.o. in njegovih hčerin-
skih družb.

Programe lastninskega preoblikovanja
podjetja in njegovih hčerinskih družb je odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbami:

– Podjetje  Žito  DPS  Ljubljana,  d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 154 – št.
LP 01172/1996-SD z dne 21. 3. 1997,

– Žito Mlini, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 154 – št. LP 01196/1996-SD z dne 21. 3.
1997,

– Žito  Pekarstvo  in  testeninarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 154 – št.
LP 01173/1996-SD z dne 21. 3. 1997,

– Žito Šumi, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 154 – št. LP 01195/1996-SD z dne 11. 6.
1996,

– Žito Imperial Krško, d.o.o., Krško, Ce-
sta 4. julija 86 – št. LP 01194/1996-SD z
dne 11. 6. 1996,

– Žito Maloprodaja, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 14 – št. LP 01186/1996-SD z dne
11. 6. 1996,

– Žito Pekarna Krško, d.o.o., Krško, Ce-
sta 4. junija 86 – št. LP 01193/1996-SD z
dne 11. 6. 1996.

I. Splošni podatki o podjetju in hčerin-
skih družbah

1.1.
Firma:  Podjetje  Žito  DPS  Ljubljana

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5391814.
Šifra podskupine dejavnosti: 74.140.
Osnovna dejavnost podjetja je strateško

vodenje in upravljanje poslovnega sistema

Žito, razvoj sistema, opravljanje servisnih
storitev za družbe v okviru poslovnega si-
stema Žito.

1.2.
Firma: Žito Mlini, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5081661.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.610.
Osnovna dejavnost podjetja je opravlja-

nje mlinarske dejavnosti, ki zajema skladiš-
čenje, mletje in luščenje vseh vrst žitaric;
poleg tega pa tudi finaliziranje polproizvo-
dov v proizvode za končno porabo.

1.3.
Firma: Žito Pekarstvo in testeninars-

tvo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5241936.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.811.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava

vseh vrst kruha in pekarskega peciva, poleg
tega pa še zmrznjene hrane, testenin in traj-
nih pekarskih proizvodov.

1.4.
Firma: Žito Šumi, d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 154.
Matična številka: 5132371.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.84.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja bombonov, ki jih lahko v grobem razde-
limo v dve osnovni skupini: kanditni pro-
gram in desertni program.

1.5.
Firma: Žito Imperial Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta 4.julija 86.
Matična številka: 5132339.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.84.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja žvečilnega gumija, bonbonov in slaščic.
1.6.
Firma: Žito Maloprodaja, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska 14.
Matična številka: 5132444.
Šifra podskupine dejavnosti: 52.110.
Osnovna dejavnost podjetja je malopro-

daja in gostinstvo.
1.7.
Firma: Žito Pekarna Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 86.
Matična številka: 5081491.
Šifra podskupine dejavnosti: 15.811.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja kruha, peciva in slaščic.
1. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Žito DPS Ljubljana d.o.o. je bi-

lo registrirano dne 1. 7. 1990 pri temeljnem
sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana pod re-
gistrskim vložkom št. 1/7694/00 kot družba
z omejeno odgovornostjo.

Hčerinske družbe so bile registrirane pri
temeljnem sodišču v Ljubljani dne 1. 7.
1990 in sicer: Žito Mlini, d.o.o. pod reg.
vložkom 1/7701/00, Žito Pekarstvo in teste-
ninarstvo, d.o.o. pod reg. vložkom
1/7699/00, Žito Šumi, d.o.o. pod reg. vlož-
kom 1/7703/00, Žito Imperial Krško, d.o.o.
pod reg. vložkom 1/7697/00, Žito Malopro-
daja, d.o.o. pod reg. vložkom 1/7696/00,
Žito Pekarna Krško d.o.o. pod reg. vložkom
1/7698/00. Vse družbe so bile registrirane
kot družbe z omejeno odgovornostjo

S programom lastninskega preoblikova-
nja so navedene hčerinske družbe celotni
družbeni kapital prenesle na krovno podjet-
je to je Podjetje Žito DPS Ljubljana, d.o.o.
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2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanih podjetij

Podjetje Žito DPS Ljubljana, d.o.o.,
– 9,888% Slovenski odškodninski sklad,
– 9,888% Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 19,777% Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
– 19,777% upravičenci iz naslova inter-

ne razdelitve,
– 22,744% upravičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 16,810% upravičenci iz naslova javne

prodaje,
– 1,116% denacionalizacijski upravi-

čenci,
Žito Mlini, d.o.o.,
– 91,799% delež Podjetja Žito DPS Ljub-

ljana, d.o.o.,
– 8,201% delež denacionalizacijskih

upravičencev
Žito Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.,
– 94,194% delež Podjetja Žito DPS Ljub-

ljana, d.o.o.,
– 5,806% delež denacionalizacijskih

upravičencev
Žito Šumi, d.o.o.,
– 100% delež Podjetja Žito DPS Ljub-

ljana d.o.o.
Žito Imperial Krško, d.o.o.,
– 100% delež Podjetja Žito DPS Ljub-

ljana, d.o.o.
Žito Maloprodaja, d.o.o.,
– 100% delež podjetja Žito Pekarstvo in

testeninarstvo, d.o.o.
Žito Pekarna Krško, d.o.o.,
– 100% delež Podjetja Žito DPS Ljub-

ljana d.o.o.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja Podjetja Žito DPS Ljublja-
na, d.o.o.

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

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

– notranji odkup delnic – 23% družbe-
nega kapitala,

– javna prodaja delnic – 17% družbene-
ga kapitala.

4. Informacije
Udeleženci in zainteresirani lahko dobi-

jo dodatne informacije na sedežu podjetja
telefon št. 061-080-1995.

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

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

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

Podjetje Žito DPS Ljubljana, d.o.o.

La-77

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o

pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objav-
lja, program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01447/1997-BJ, z dne 21. 3.
1997.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma:  Gradbeno  podjetje  Gradnje

Kranj, p.o.
Sedež: Mirka Vadnova 1, Kranj.
Matična številka: 5067839.
1.2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je na podlagi sklepa srg 26/90

in po registrskem vložku št. 1-646/00 z dne
1. 2. 1990, registrirano pri pristojnem Te-
meljnem sodišču v Kranju, kot družbeno
podjetje.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

Mestna občina Kranj – 100%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Brezplačen prenos družbenega kapitala

na Mestno občino Kranj, tako da je po izve-
deni transakciji družba v njeni 100% lasti.

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

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

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 064/223-443 ali oseb-
no na sedežu družbe. Kontaktna oseba je
Janez Studen, inž.

Gradbeno podjetje Gradnje Kranj, p.o.

Št. 13/47 La-78

1. Podjetje Loterija Slovenije, p.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 79, v okviru programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 02112/1997-MB z dne 7. 3. 1997
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

1.1. Status podjetja
1.1.1. Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: Loterija Slove-

nije, p.o., Ljubljana.
1.1.2. Sedež podjetja je v Ljubljani,

Trubarjeva 79.
1.1.3. Matična številka podjetja je:

5022053.
1.1.4. Dejavnost podjetja
Šifra dejavnosti je 110202.
Dejavnost podjetja je prirejanje klasič-

nih iger na srečo (92.711).

1.1.5. Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2. Predvidena lasntiška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

kapitalski delničar
delež v %

– 25 – Kapitalski sklad pokojninskega
zavarovanja,

– 15 – Slovenski odškodninski sklad,
– 40 – Fundacija za financiranje invalid-

skih in humanitarnih organizacij v Republi-
ki Sloveniji,

– 10 – Fundacija za financiranje šport-
nih organizacij v Republiki Sloveniji,

– 10 – zaposleni, bivši zaposleni in upo-
kojenci podjetja.

1.3. Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1. Podjetje bo uporabilo naslednje

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

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1. preneslo na sklada navadne del-
nice z značilnostmi iz 22. člena ZLPP, in
sicer delnice, ki ustrezajo:

– 25% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja,

– 15% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad;

1.3.2.2. preneslo na fundaciji navadne
delnice z značilnostmi iz 22. člena ZLPP, in
sicer delnice, ki ustrezajo:

– 40% družbenega kapitala na Fundacijo
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji,

– 10% družbenega kapitala na Fundacijo
za financiranje športnih organizacij v Re-
publiki Sloveniji;

1.3.2.3 v zamenjavo za predložene last-
niške certifikate interno razdelilo navadne
delnice z značilnostmi iz 23. člena ZLPP
zaposlenim, bivšim zaposlenim in upoko-
jencem podjetja v višini, ki ustreza 3,33%
družbenega kapitala;

1.3.2.4. preneslo na Sklad RS za razvoj
za prodajo zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem podjetja v okviru programa
notranjega odkupa ter zanje s presežnimi
lastniškimi certifikati in gotovino odkupilo
navadne delnice z značilnostmi iz 25. člena
ZLPP v višini, ki ustreza 6,67% družbenega
kapitala.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

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

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v časopisu Delo preložijo last-
niške certifikate v zamenjavo za navadne
delnice z oznako B iz interne razdelitve.

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

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

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,

– se glasijo na ime,
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– so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem,

– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

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

2.2. Notranji odkup delnic
2.2.1. Podjetje poziva vse upravičence

– zaposlene, bivše zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Delo s presežnimi
lastniškimi certifikati in z denarjem vpla-
čajo navadne delnice podjetja iz notran-
jega odkupa. Delnice, ki jih upravičenci
vplačajo s presežnimi lastniškimi certifi-
kati, imajo oznako D, prodajna cena s po-
pustom znaša 6.250 SIT za delnico; delni-
ce, vplačane z gotovino, imajo oznako C,
prodajna cena s popustom pa znaša 11.250
SIT za delnico.

2.2.2. Delnice z oznako C in D so navad-
ne delnice prve emisije, ki:

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

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 10.000 SIT,
– so  neprenosljive  izven  programa

notranjega odkupa za čas trajanja progra-
ma notranjega odkupa, razen z dedova-
njem,

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

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

Delnice z oznako D imajo poleg navede-
nih značilnosti tudi dodatno zakonsko ome-
jitev, da so neprenosljive 2 leti od njihove
izdaje.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1. Odkup delnic iz interne razdelitve
in notranjega odkupa ter zamenjava certifi-
katov za delnice z oznako B iz interne raz-
delitve in nakup delnic z oznako D iz notra-
njega odkupa s presežnimi certifikati bosta
potekala v roku 30 dni od dneva objave v
časopisu Delo na sedežu podjetja v Ljublja-
ni, Trubarjeva 79, vsak delovnik (od pone-
deljka do petka) med 8. in 14. uro.

3.2. Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50100-698-000-0027130 po predhodni iz-
polnitvi vpisnice na sedežu podjetja v ter-
minih iz prejšnje točke.

Pri plačilu je treba navesti: plačilo kup-
nine za delnice iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Darji
Vidic ali Ireni Medvešek na sedežu podjet-
ja, tel. 061/13-18-166.

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

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

nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

Loterija Slovenije, p.o.

Št. 64 La-81

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je sprejel zbor de-
lavcev podjetja Varnost Gasilski servis
Ljubljana,  p.o.,  na  svoji  seji  dne  25. 3.
1996 in katerega je z odločbo št.
LP 00493/1997-BJ z dne 25. 3. 1997 odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetja Varnost Gasilski servis Ljubljana, Ko-
prska 4, Ljubljana, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja.

1. Firma: Varnost gasilski servis Ljub-
ljana.

2. Sedež: Ljubljana, Koprska 94.
3. Matična številka: 5299870
4. Pomembnejše registrirane dejavnosti

družbe:
– servisiranje vseh vrst gasilskih apara-

tov, naprav, materiala in pribora,
– proizvodnja sredstev požarnega in pro-

tivlomnega varovanja,
– opravljanje pregledov in tlačnih preiz-

kusov jeklenk za tehnične pline,
– izdelava požarnoobrambnih naprav.
5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Varnost Gasilski servis Ljublja-

na, p.o., je 100% v družbeni lasti.
6. Predvidena lastniška struktura kapita-

la po preoblikovanju (družbenega kapitala):
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%,
– prodaja deležev podjetja – 40%.
7. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup deležev – 40% družbe-

nega kapitala,
– prodaja deležev podjetja – 40% druž-

benega kapitala.
8. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-

žev:
Interna razdelitev
Podjetje Varnost Gasilski servis Ljublja-

na, Koprska 94, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence ter ožje družinske
člane zaposlenih, da v 30 dneh po objavi
tega poziva zamenjajo svoje lastniške certi-
fikate za deleže.

Deleži pridobljeni z interno razdelitvijo,
so navadni, glasijo se na ime, dajejo pravico
do upravljanja in pravico do izplačila divi-
dende. Izraženi so v nematerializirani obliki
in so neprenosljivi dve leti po njihovi izdaji,
razen z dedovanjem. Upravičenci lahko za-
menjajo lastninske certifikate na sedežu pod-
jetja Varnost Gasilski servis Ljubljana, Ko-
prska 94, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Notranji odkup
Podjetje Varnost Gasilski servis Ljublja-

na, Koprska 94, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence, da v 30 dneh po

objavi tega poziva vpišejo in vplačajo dele-
že podjetja s 50% popustom.

V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:

– s presežnimi certifikati iz interne raz-
delitve,

– z  denarnimi  vplačili  na  poseben
privatizacijski podračun Varnost Gasilski
servis, p.o. – privatizacija, številka
50101-698-000-0024347.

Deleži kupljeni v notranjem odkupu so na-
vadni, glasijo se na ime, niso prenosljivi izven
programa notranjega odkupa, razen z dedova-
njem, dajejo pravico do upravljanja in divi-
dende, izraženi so v nematerializirani obliki.

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

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

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa ter vplačila delnic
so na voljo pri Erni Novak po tel.
061/263-588.

Varnost Gasilski servis

La-82

Komunalno podjetje p.o., Gornja Rad-
gona, Trate 23, objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo odobri-
la z odločbo LP 01240/1996-BJ z dne 15. 3.
1996.

1. Firma: Komunalno podjetje Gornja
Radgona, p.o., Trate 23.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, vl. št.
1/47-03.

2. V okviru programa lastninskega
preoblikovanja se organizira hčerinsko pod-
jetje Stanovanjsko komunalno podjetje,
d.o.o., Gornja Radgona, Trate 23, s pretež-
no dejavnostjo:

– pridobivanje peska in gramoza,
– gradnja kompletnih objektov in njiho-

vih delov,
– zaključna gradbena dela,
– upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi.
3. Vrednost nominiranega družbenega

kapitala, ki je podlaga za lastninjenje, je
16,821.000 SIT.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci interne razdelitve 20%,
– upravičenci notranjega odkupa 40%.
5. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja;
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja (1682 na-
vadnih delnic),
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– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad (1682 navadnih delnic),

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj, za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe (3364 navadnih del-
nic),

– interna  razdelitev  delnic  v  višini
20% razpisanih delnic  (3364 navadnih del-
nic),

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic (6728 navadnih delnic).

6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

6.1. Interna razdelitev
Stanovanjsko komunalno podjetje,

d.o.o., poziva vse zaposlene, da v tridese-
tih dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu ter na oglasnih deskah
podjetij vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate. Če v navedenem roku ni
vpisanih 40% delnic, namenjenih interni
razdelitvi, kar bo najkasneje v desetih dneh
po zaključku vpisnega roka ugotovila po-
sebna komisija za lastninsko preoblikova-
nje, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v 14 dneh začel teči nov, 30-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v Stanovanjskem komunalnem
podjetju.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 40% delnic, bo podjetje
preostanek delnic do 40% preneslo na Sklad
RS za razvoj. Upravičenci, ki v navedenih
rokih ne bodo vložili lastniških certifikatov,
ne bodo mogli sodelovati pri interni razdeli-
tvi. V drugem krogu bo razpis končan pred
iztekom 30-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila za vsako vplačilo
po predhodnem sklepu organa upravljanja.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

6.2. Notranji odkup
Stanovanjsko komunalno podjetje,

d.o.o., poziva vse zaposlene, da v 30 dneh
po objavi oglasa in poziva v dnevnem ča-
sopisu ter na oglasni deski podjetja vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Upra-
vičenci, ki v navedenih rokih ne bodo vlo-
žili lastniških certifikatov, ne bodo mogli
sodelovati pri notranjem odkupu. Upravi-
čenci bodo hkrati z vpisom delnic podpiso-
vali tudi pristop k programu notranjega od-
kupa. Delnice, pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa, so, dokler pro-
gram ni končan, prenosljive samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa skladno z do-
ločili statuta.

7. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri
blagajni podjetja vsak delovni dan od 10.
do 13. ure v okviru zgoraj opredeljenih
rokov.

8. Vse dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila so na
voljo na sedežu podjetja oziroma po telefo-
nu 069/61-049, Stanovanjsko komunalno
podjetje, d.o.o.

Komunalno podjetje
Gornja Radgona, p.o.

Odkupi poslovnih deležev družb

La-80

Na podlagi 3. alinee, 12. člena ter 3. ali-
nee, 16. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizaci-
jo (Ur. l. RS, št. 71/94) dalje zakon ter po-
nudbe sklada z dne 10. 2. 1995 nadzorni svet
Hoteli Bernardin, d.d., Portorož,  Obala  2,
ponuja  vsem  upravičencem  odkup  delnic
družbe  z  uporabo  načina  interne  razdelitve
in  notranjega  odkupa

1. Ponudba se nanaša na odkup delnic
Sklada v družbi Hoteli Bernardin, d.d., Por-
torož, Obala 2.

Firma in sedež: Hoteli Bernardin, d.d.,
Obala 2, Portorož.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kopru pod
registrsko št. vložka 1/01100/00.

Matična številka: 5004837.

Šifra dejavnosti: 080111.

Dejavnost podjetja: izvajanje, prodaja in
posredovanje vseh gostinskih, hotelskih in
turističnih storitev v hotelih in gostinskih
lokalih.

1.1. 5.412 delnic razreda A v lasti Sklada,
kar predstavlja 9,52% osnovnega kapitala
družbe z uporabo načina interne razdelitve.

1.2. 10.824 delnic razreda A v lasti Skla-
da, kar predstavlja 19,04% osnovnega kapi-
tala družbe z uporabo načina notranjega od-
kupa, vendar le do višine, ki bo vpisana in
vplačana v razpisnem roku.

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

2.1. Zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci Hoteli Bernardin, d.d., Portorož.

2.2. Ožji družinski člani zaposlenih, ven-
dar samo pod pogojem, da vrednost vplačil,
s katerimi bodo upravičenci iz točke 2.1. te
ponudbe sodelovali v interni razdelitvi, ne
bo dosegla vrednosti delnic namenjenih in-
terni razdelitvi in zgolj za preostanek del-
nic, do vrednosti delnic namenjenih interni
razdelitvi.

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

4. Prodajna   cena   5.412   delnic   raz-
reda  A  v  lasti  Sklada,  kar  predstavlja
9,52% osnovnega kapitala družbe z upora-
bo načina interne razdelitve znaša
344,388.000 SIT.

5. Prodajna cena 10.824 delnic razreda
A v lasti Sklada, kar predstavlja 19,04%
osnovnega kapitala družbe z uporabo nači-
na notranjega odkupa, ob upoštevanju 50%
popusta, znaša 344,388.000 SIT.

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

7. Vplačilo  kupnine  v  okviru  notra-
njega  odkupa  se  opravi  v  gotovini,  z
izročitvijo presežnih potrdil za manj izpla-

čane neto osnovne plače iz 25. člena ZLPP,
oziroma lastniških certifikatov iz 31. člena
ZLPP.

7.1. Kupnina ali del kupnine, ki se v ok-
viru notranjega odkupa plača z gotovino, se
od 1. 1. 1993 do dneva plačila, revalorizira
z indeksom drobnoprodajnih cen.

8. Nadzorni svet Hoteli Bernardin, d.d.,
Portorož, poziva vse upravičence, da v roku
30 dni od objave te ponudbe v Uradnem
listu RS in dnevniku Delo ter na oglasni
deski družbe, vpišejo in vplačajo delnice in
tako sodelujejo pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu.

9. Upravičenci lahko vpišejo in vplačajo
delnice na sedežu družbe Hoteli Bernardin,
d.d., Obala 2, Portorož vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

10. To  ponudbo  Nadzorni  svet  Hoteli
Bernardin,  d.d.,  Portorož,  posreduje  za-
radi  izvajanja  svojih  obveznosti  po  za-
konu,  upravičencem  pa  je  znano  gospo-
darsko stanje družbe, oziroma so jim na
sedežu družbe na razpolago vsi potrebni
podatki in dokumentacija o tem, zato druž-
ba in Sklad izključujeta kakršnokoli jam-
čevanje za stvarne ali pravne napake na
družbi, njenih sredstvih, pravicah ali ob-
veznostih in delnicah, ki so predmet te po-
nudbe.

11. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri privatizaciji ponujenih delnic
posreduje upravičencem na sedežu družbe
Matej Matičetov  in Milica Crnkovič tel.
066/4755007.

Hoteli Bernardin, d.d.

Razpisi delovnih mest

Št. 111-1/97 Ob-1191

Na podlagi 32. in 35. člena zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in na podlagi
31. člena statuta, Svet Centra za socialno
delo Koper, razpisuje prosta dela

direktorja
Kandidat mora ob splošnih pogojih do-

ločenih z zakonom izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– višja ali visoka šolska izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali socialoške smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju so-
cialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva.

Ob prijavi na razpis naj kandidat predlo-
ži kratek življenjepis in vizijo razvoja Cen-
tra.

Direktor bo imenovan za mandatno ob-
dobje štiri leta.

Kandidat naj ob prijavi z ustreznimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošlje v za-
prti ovojnici z oznako “za razpis” v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Center za so-
cialno delo Koper, Vergerijev trg 3, Koper.

Center za socialno delo Koper
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Ob-1281

V javnem razpisu za izbor izvajalcev
vzgoje in dobaviteljev sadik gozdnega drev-
ja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16,
z dne 21. III. 1997, Ob-979, Št. 44/97 se
8. točka dopolni in glasi:

8. Javno odpiranje ponudb bo 23. aprila
1997 ob 10. uri v prostorih Zavoda za goz-
dove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Komisija bo obravnavala izključno ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 34301-210/97-2 Ob-1198

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja KS Rogašovci

javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji

nekategoriziranih lokalnih vaških cest
1. Nekategorizirana lokalna vaška cesta

Rogašovci do Lapoša z odcepom do Mariča
2. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Nuskova Ropošov breg proti Partizanu
3. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Nuskova proti Bertalaniču (princu)
4. Nekategorizirana lokalna vaška cesta

Nuskova proti Borovnjaku (srednja gasa)
5. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Nuskova proti Recku (sabol)
6. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica proti Rogaču
7. Nekategorizirana lokalna cesta Ser-

dica do Baranja (Romi)
8. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica do Felbara (Romi)
9. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica do Skledarja
10. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica do Benca
11. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica Lukač - Šandor
12. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Serdica Bertalanič - Horvat (Romi)
13. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta na pokopališče Serdica
14. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Sotina do Golca
15. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Sotina do Lančaj Valterja
16. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta Sotina do Oblak Stanislava
17. Nekategorizirana lokalna vaška ce-

sta v zaselek Romov Sotina (Maribor) z
odcepoma do Heboja in Hoškaja

18. Nekategorizirana lokalna vaška ce-
sta na pokopališče Kramarovci

A) Splošni pogoji

1. Naročnik: Krajevna skupnost Roga-
šovci.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija neka-
tegoriziranih lokalnih vaških cest.

a) Rogašovci na odseku Makovec Lapo-
ša z odcepom za Mariča

– dolžina odseka 1150 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 10,800.000 SIT.
b) Nuskova na odseku Ropošov breg Raj-

se proti Partizanu
– dolžina odseka 390 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 3,510.000 SIT.
c) Nuskova na odseku proti Bertalaniču

(Princ)
– dolžina odseka 450 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 3,825.000 SIT.
č) Nuskova na odseku proti Borovnjaku

(Srednja gasa)
– dolžina odseka 220 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,870.000 SIT.
d) Nuskova na odseku proti Recku (Sa-

bolu)
– dolžina odseka 200 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,700.000 SIT.
e) Serdica na odseku proti Rogaču s stra-

ni Nuskove
– dolžina odseka 250 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 2,125.000 SIT.
f) Serdica na odseku do Baranja (Romi)
– dolžina odseka 390 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 3,315.000 SIT.
g) Serdica na odseku do Felbara (Romi)
– dolžina odseka 290 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 2,465.000 SIT.
h) Serdica na odseku do Skledarja (Ka-

poja)
– dolžina odseka 230 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,955.000 SIT.
i) Serdica na odseku do Benca
– dolžina odseka 490 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 4,410.000 SIT.
j) Serdica na odseku Lukač - Šandor
– dolžina odseka 700 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0.50 m,
– orientacijska vrednost 6,300.000 SIT.
k) Serdica na odseku Bertalanič - Horvat

(Romi)
– dolžina odseka 830 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 7,470.000 SIT.
l) Serdica na odseku Forjan - pokopališče
– dolžina odseka 180 m,
– širina 3 m,

– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,620.000 SIT.
m) Sotina na odseku do Golca
– dolžina odseka 180 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,530.000 SIT.
n) Sotina na odseku do Lančaj Valterja
– dolžina odseka 75 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 637.500 SIT.
o) Sotina na odseku do Oblak Stanislava
– dolžina odseka 500 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 4,250.000 SIT.
p) Sotina na odseku v zaselek Romov

(Maribor) z odcepoma
– dolžina odseka mimi Turza 600 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 5,400.000 SIT,
– odcep do Heboja,
– dolžina odcepa 160 m,
– širina 2 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,280.000 SIT,
– odcep do Hoškaja,
– dolžina odcepa 460 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 3,910.000 SIT.
r) Kramarovci na pokopališče
– dolžina odseka 350 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 2,975.000 SIT.
3. Naziv objekta: nekategorizirane lokal-

ne vaške ceste.
4. Razpisno dokumentacijo o predvide-

nih delih in porabi materiala lahko ponudni-
ki po predhodni najavi prevzamejo na sede-
žu KS Rogašovci v Rogašovcih 14/b (tel.
57-006) v 15. dneh po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

5. Rok za izvedbo del je junij - septem-
ber 1997.

B) Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

1. reference ponudnika,
2. ponudbena cena,
3. plačilni pogoji,
4. garancijski rok,
5. ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati 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).

7. Možnost delitve pogodbe z aneksom k
pogodbi o delitvi izvedbe del na dva dela in
sicer na del, ki ga bo v celoti opravil izvaja-
lec del in na del, ki jih bodo izvedli vaščani.

C) Ostali pogoji - ponudniki morajo k
ponudbi priložiti:

1. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi razmerami in obsegom del, ter da
sprejema pogoje investitorja.

2. Dokazilo o registraciji firme.
3. Osnutek izvajalske pogodbe.
4. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo z dvoletnim plačevanjem, ozi-
roma da ne sklene pogodbe ali prilagodi
obseg del finančnim zmožnostim.
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5. V primeru finančne nezmožnosti si KS
Rogašovci pridržuje pravico, da izvajalske
pogodbe ne podpiše.

Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
ločeno pod A, B in C najkasneje do izteka
30. dne do 12. ure po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Krajevna skupnost Ro-
gašovci, Rogašovci 14/b, 9262 Rogašovci,
z oznako “Ne odpiraj - ponudba - vaška
cesta“. Vse ponudbe se lahko oddajo v isti
kuverti.

Javno odpiranje ponudb bo prvi nasled-
nji petek po roku za oddajo ponudb v pro-
storih KS Rogašovci, Rogašovci 14/b ob
16. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o
izboru izvajalca.

Krajevna skupnost
Rogašovci

Št. 01-617-1-97 Ob-1199

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnih razpisov za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Ribnica

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko

vzdrževalna dela na grajskem
kompleksu Ribnica

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo:

– investicijsko vzdrževalna dela na graj-
skem kompleksu Ribnica.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Ribnica, oddelek za
komunalne zadeve, Gorenjska c. 3, Ribnica,
vsak delovni dan v času razpisa (informaci-
je na tel. 061/861-090). Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o vplačilu pristojbine v višini 5.000  SIT na
Ž. R. št. 51310-630-12019, z namenom na-
kazila “Pristojbina za razpis, grajski kom-
pleks Ribnica”.

4. Orientacijska vrednost del znaša
3,200.000 SIT.

5. Začetek del je takoj po sklenitvi po-
godbe z izvajalcem del. Dokončanje del je v
20 delovnih dneh.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski roki,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje).
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,
– način obračunavanja del,
– garancijski roki,
– opcija ponudbe,
– terminski plan izvajanja.
8. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS in sicer osebno
ali po pošti na naslov: Občina Ribnica, Go-
renjska c. 3, 1310 Ribnica. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako: ”Ne
odpiraj - investicijsko vzdrževalna dela na

grajskem kompleksu Ribnica” in navedbo
imena naslovnika ter ponudnika.

Nepravilno opremljene in sestavljene po-
nudbe bo komisija izločila v postopku odpi-
ranja ponudb.

9. Odpiranje ponudb bo izvedla komisi-
ja investitorja Občine Ribnica. O datumu
odpiranja  bodo  ponudniki  obveščeni  po
pošti.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni po pošti.

Občina Ribnica

Št. 09/97 Ob-1200

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
gradnjo Centralnega objekta v okviru

športnega parka ob Sotelski cesti v
Rogaški Slatini

1. Naročnik: Mestna krajevna skupnost
Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: Centralni objekt v
športnem parku Rogaška Slatina.

3. Ponudbena vrednost razpisa del je
155,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je 5. 5.
1997.

5. Razpisno dokumentacijo s popisi del s
predizmerami dobijo ponudniki naslednja
dva dneva po izidu Uradnega lista RS v
prostorih Mestne krajevne skupnosti Ro-
gaška Slatina, Celjska cesta 3a.

Ostale informacije lahko dobijo na tele-
fonski številki: 063/814-313, kontaktna ose-
ba za vse potrebne informacije je Žgajner
Srečko. V navedenih prostorih bo na vpo-
gled tudi vsa potrebna dokumentacija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun M–KS
Rogaška Slatina štev.: 50730-645-63001 ali
pa se plača pred dvigom na blagajni M–KS
Rogaška Slatina.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti ponudnika,

– garancijski rok.
Naročnik ni dolžan izbrati, kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca na osno-
vi navedenih pogojev v razpisu.

7. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva. V tem primeru po-
nudnik nima pravice do uveljavljanja
odškodnine.

8. Ponudbe morajo biti izdelane na na-
čin, ki ga določa 12. člen odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudba bo veljavna, kolikor bo vsebo-
vala naslednje elemente:

a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) rok gradnje,
d) vzorec pogodbe z original ponudbe-

nim predračunom s prilogami:
– predračun del,
– plan koriščenja sredstev in terminski

plan,
– način obračunavanja del,
– opcija ponudbe,

– izjava, da je ponudnik pregledal teh-
nično dokumentacijo in da ima ali nima pri-
pomb,

– izjava, da je ponudnik proučil terenske
prilike na kraju samem.

9. K ponudbi mora biti priložena še na-
slednja ponudbena dokumentacija:

– cenik materiala franco gradbišče, ce-
nik zunanjih transportov,

– navedba pooblaščene osebe ali službe
– ponudnika, ki daje tolmačenje o vsebini
ponudbe,

– cenik mehanizacije,
– cene VKV, KV, PK in NK ure s struk-

turnim faktorjem,
– registracija, ki mora biti overjena, ven-

dar overjenost ne sme biti starejša od 30 dni,
– podatki o boniteti podjetja iz katerih

bodo razvidni kazalci finančne vrednosti,
likvidnosti in poslovne uspešnosti ter po-
datke o solventnosti podjetja.

10. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
dneva razpisa v Uradnem listu RS na na-
slov: Mestna krajevna skupnost Rogaška
Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Sla-
tina z oznako “ponudba za gradnjo objekta
v športnem parku Rogaška Slatina – Ne od-
piraj!"

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku 15-dnevnega roka in
sicer ob 9. uri v sejni sobi M–KS Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika najpozneje v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna krajevna skupnost
Rogaška Slatina

Št. 403-11/97-50 Ob-1201

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro usposobljenega izvajalca za
tiskanje kataloga, plakata in vabila za

razstavo slikarja Albina Lugariča
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljene-

ga izvajalca za tiskanje kataloga, plakata in
vabila za razstavo slikarja Albina Lugariča.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
2,000.000 SIT.

4. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo dobite pri Marjeti Ciglenečki,
Pokrajinski muzej Ptuj, tel 062/771-618 ali
062/775-516.

5. Rok izdelave: 15. avgust 1997.
6. Ponudba mora biti izdelana na način,

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

7. Kriteriji za izbiro:
– usposobljenost za izvajanje tovrstnih

del,
– cena,
– plačilni pogoji,
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– rok dobave,
– reference.
8. Ponudbe je potrebno dostaviti najka-

sneje v 10 dneh po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj, Ponudba za katalog, plakat in vabi-
lo ob razstavi Albina Lugariča” na naslov
Mestna občina Ptuj, oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri, v
prostorih oddelka za družbene dejavnosti
Mestne občine Ptuj.

Kolikor je deseti dan dela prosti dan (so-
bota, nedelja, praznik), se ponudbe lahko
oddajo še naslednji delovni dan do 12. ure.
O izidu izbora bomo ponudnike pismeno
obvestili v roku 15 dni.

Mestna občina Ptuj

Št. 20/97 Ob-1202

Javni razpis
za nabavo in montažo toplotne črpalke

1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd.

2. Predmet razpisa:
a) dobava in montaža toplotne črpalke,

dvostopenjske izvedbe in elektronsko krmi-
ljenje z vsemi pripadajočimi elementi in ma-
teriali,

b) osnovni tehnični podatki:
hladilna moč 48 kW,
grelna moč 62 kW,
električni priključek: 18,5 kW, 3x3,80 V,
c) lokacija del: Koroški dom starostni-

kov Črneče 146, Dravograd.
3. Orientacijska končna vrednost doba-

ve in montaže in ostalih pripadajočih del
znaša  3,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 15. 6. 1997.
5. 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).

Poleg tega morajo vsebovati še:
– dokazila o registraciji pravilnika za

opravljanje ustrezne dejavnosti,
– podatke o boniteti (BON-1),
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto dobavljene opre-

mem in izvedbo del.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika,
– cena,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumetnacijo vsak dan od 7. do 12. ure na
upravi Koroškega doma strostnikov, Črneče
146, Dravograd.

8. Ponudba v dveh izvodih z vso zahteva-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za toplotno črpalko”, je potrebno
dostaviti do 18. 4. 1997 do 12. ure ali poslati
s priporočeno pošto na upravo Koroškega
doma starostnikov, Črneče 146, Dravograd.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 1997
ob 7. uri v prostorih Koroškega doma sta-
rostnikov Črneče 146, Dravograd.

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

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

Koroški dom starostnikov
Črneče-Dravorad

Št. 332-59/97 Ob-1203

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) Občina
Bohinj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oblikovanje in

tiskanje turističnega prospekta Bohinja
1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska

35, Bohinjska Bistrica.
2. Predmet razpisa
1. Oblikovanje, priprava prospekta za

tisk, lektoriranje, prevodi, redakcija splo-
šnega turističnega prospekta Bohinja. Pros-
pekt mora obsegati:

– predstavitev naravne dediščine Bohi-
nja v smislu turističnega trženja,

– predstavitev kulturne dediščine Bohi-
nja,

– predstavitev letne in zimske turistične
ponudbe Bohinja.

Prospekt se izda v slovenskem, italijan-
skem in nemškem jeziku.

2. Oblikovanje in tiskanje prospekta.
3. Orietnacisjka vrednost del: 3,000.000

SIT.
4. Rok izdelave: začetek del takoj po

sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.
Prospekt mora biti izdelan najkasneje do
30. septembra 1997.

Roki oddaje predhodnih gradiv in konč-
nega osnutka se določijo v pogodbi z izbra-
nim izvajalcem.

5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mora-

jo v razpisnem roku predložiti pisno ponud-
bo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo, oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja in posameznih izva-

jalcev, ki so jih ponudniki na tem področju
pridobili z dosedanjim delom,

– ime pooblaščene osebe, ki bo nosilec
naloge,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih sodelavcev,

– vzorec pogodbe,
– ceno v SIT s 5% prometnim davkom

za posamezen izvod in celotno količino,
– navedbo podizvajalcev.
Vsi ponudniki morajo ponudbi priložiti

tudi idejno zasnovo turističnega prospekta.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– vsebina idejne zasnove prospekta,
– kompleksnost storitve,
– ustrezna kadrovska zasedba in uspo-

sobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Dodatne informacije se dobi pri Duša-

nu Vučku na Občini Bohinj tel 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 “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis – Turi-

stični prospekt Bohinja”. Na ovojnici mora
biti vidno označena firma, oziroma ime po-
nudnika in njegov naslov.

Ponudniki morajo ponudbe poslati ali od-
dati  najkasneje  do  18.  aprila  1997  do
12. ure.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Občina Bohinj, Triglavska 35, Bo-
hinjska Bistrica, sejna soba, 18. aprila 1997
ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Bohinj

Št. 231/97 Ob-1204

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 Mestna občina Celje
in Vodovod-Kanalizacija Celje

javni razpis
o izboru izvajalcev za strokovni nadzor

nad gradnjo
1. Naročnik (uporabnik): Mestna občina

Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje in Vo-
dovod-Kanalizacija Celje, Lava 2a, Celje.

2. Predmet razpisa: s tem razpisom se
iščejo primerni in usposobljeni izvajalci za
strokovno nadzorstvo nad gradnjo in rekon-
strukcijami vodovodnega in kanalizacijske-
ga omrežja ter vodovodnimi in kanalizacij-
skimi objekti in napravami v teh objektih in
na omrežju.

3. Lokacija razpisanih del je na področju
Celja in okoliških občin, vodovodni in ka-
nalizacijski sistemi v upravljanju Vodovo-
da-Kanalizacije Celje.

4. Časovna opredelitev razpisanih del
S tem razpisom se bo priznala primernost

izbranim izvajalcem razpisanih del za ob-
dobje enega leta od dneva priznanja sposob-
nosti. Naročnik si v primeru utemeljenega
razloga pridržuje pravico podaljšanja prizna-
nja sposobnosti za eno določeno obdobje.

5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev, katere pisno predloži ponudnik
pri prijavi:

– primerna registracija dejavnosti,
– strokovna usposobljenost zaposlenih

skladno z ZGO Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86
ter ZGO-B Ur. l. RS, št. 59/96 (imenski
seznam zaposlenih, ki izvajajo strokovno
nadzorstvo za posamezne stroke, z navedbo
naziva in podatkov o opravljenem strokov-
nem izpitu po ZGO),

– reference s področja razpisanih del
(pretežno iz področja komunalne infrastruk-
ture),

– ugodnosti ponudnika,
– cena iz 6. točke.
6. Izhodiščni cenik za opravljanje stro-

kovnega nadzora:
a) izražen v procentu na celotni znesek

vrednosti investicije in
b) posamezne vrste del izražene v pro-

centu (gradbena, instalacijska, druga dela).
7. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po

objavi v Uradnem listu RS, to je do 21. 4.
1997 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje. Ponudniki morajo tudi v
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primeru oddaje ponudbe priporočeno po
pošti posredovati ponudbo na naslov inve-
stitorja do datuma in ure navedene v raz-
pisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Izbor izvajalcev za strokovni
nadzor nad gradnjo”.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 22. 4.
1997 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

9. O izbiri izvajalcev bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
Vodovod-Kanalizacija Celje

Ob-1205

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale, objavlja

javni razpis
za pripravo idejnega načrta za vhod v
urgentno ambulanto v Zdravstvenem

domu Domžale
1. Predmet razpisa: idejni načrt – vhod v

urgentno ambulanto.
2. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS.
3. Javno odpiranje ponudb bo 5. maja

1997 ob 12. uri v sobi za zdravstveno pros-
veto.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

Zdravstveni dom Domžale

Št. 0048-308/17-97 Ob-1210

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju 1997 (Ur. l. RS,
št. 77/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za obnovo strehe na

samskem domu, Jeranova
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniš-

ka dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

10,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana.
4. Predviden zaključek del je 30 kole-

darskih dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/17-97 Samski
dom Jeranova – dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/17-97 Samski dom Jerano-
va – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 24. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 25. 4. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zasto-
panje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra veljavna
registracija podjetja, overjena na sodišču z
datumom, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev na dan odpiranja ponudb, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finanč-
nem stanju (BON1, BON2 oziroma BON3),
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 8., 9., 10. in 11. 4.
1997 od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju tel. 061/172-43-83 ali 172-47-43
od 7. do 8. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-1211

Javni razpis
za izbiro izvajalca naloge “spremembe

in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na

Koroškem od leta 1986 do 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do leta 1990,

spremenjen leta 1990 na območju
Občine Ravne-Prevalje (MUV, št. 17/89

in 18/90)”
1. Naročnik: Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet razpisa: spremembe in do-

polnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ravne na Koroškem od leta
1986 do 2000, spremenjen in dopolnjen leta
1990 ter prostorskih sestavin srednjeročne-

ga družbenega plana Občine Ravne na Ko-
roškem od leta 1986 do leta 1990 spremen-
jen leta 1990 na območju Občine Ravne-Pre-
valje (MUV, št.17/89 in 18/90).

3. Predvideni rok pričetka izdelave spre-
memb planskih aktov je takoj po podpisu
pogodbe.

4. Rok izdelave je šest mesecev po pod-
pisu pogodbe.

5. Orientacijska vrednost znaša 6 mio SIT.
6. Ponudbi je potrebno priložiti dokazila

o registraciji, reference in bonitete ponud-
nika (BON obrazec).

7. Za veljavne bodo štele ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 15 dneh od obja-
ve v Uradnem listu RS, oziroma bodo tega
dne oddane na pošto. Ponudba mora imeti
oznako “Ne odpiraj, ponudba – plan”.

8. Ponudniki bodo o datumu javnega od-
piranja obveščeni pisno. Ponudniki bodo o
izboru pisno obveščeni po pošti, v osmih
dneh po odpiranju ponudb.

9. Naročnika javni razpis ne obvezuje za
izbor izvajalca.

10. Interesentom je na voljo program pri-
prave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za obdobje od leta 1986 do
leta 2000.

11. Pri izbiri najugodnejšega izvajalca
bodo zlasti pomembne:

– reference izvajalca,
– način plačila.
12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-

ko interesenti dobijo pri občinski strokovni
službi ali po tel. 0602/23-821 pri Reiter Uro-
šu, dipl. arh. in Bončina Borutu, dipl. arh.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 60-514/97 Ob-1212

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

rekonstrukcija črpališča Žaga
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
rekonstrukcija črpališča Žaga.

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 “rekonstrukcija čr-
pališča Žaga”. Ponudniki dobijo razpisno
dokumentacijo in druga pojasnila ter razla-
ge potrebne za izdelavo ponudbe pri Pavlu
Jeniču, dipl. gr. inž. (tel. 068/321-514).

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 18,000.000 SIT.

5. Roki: pričetek del je predviden 2. 6.
1997, končanje del pa 1. 9. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
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– 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 5. 5. 1997, do 14.
ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba –
rekonstrukcija črpališča Žaga – ne odpiraj”,
na naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 6. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi JP
Komunala  Novo  mesto,  d.o.o,  Rozmano-
va 2.

10. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

11. Pred odpiranjem ponudb imajo po-
nudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.

12. 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. 524/1-1997 Ob-1213

Javni razpis
za izbiro izvajalca za ročni izkop pri

vzdrževalnih in intervencijskih delih na
vodovodnem sistemu

1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet razpisa:
a) ročni izkopi in zapisi jarkov pri vzdr-

ževanju vodovodnega omrežja,
b) čiščenje rastja in grmovja okoli vodo-

vodnih objektov,
c) pomoč pri odpravljanju okvar ter in-

tervencijskih delih na vodovodnem siste-
mu.

Ponudba mora biti oblikovana ločeno po
postavkah a, b in c.

3. Lokacija: vodovodni sistem na območ-
ju Mestne občine Kranj in v Občinah Šen-
čur, Naklo, Cerklje, Preddvor in Medvode.

4. Čas del: april 1997–april 1998.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:

9,000.000 SIT.
6. Razpisne pogoje za izvedbo ponudbe

in vse informacije v zvezi z razpisanimi deli
dobite pri Gašperin Jožetu – Koroška cesta
41, Kranj, tel. 064/211-246.

7. Ponudba mora vsebovati:
– predlog pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, in sicer BON-1 in BON-2 ali BON-3.
Za samostojne podjetnike potrjena davčna
napoved za zadnje davčno obdobje,

– cena, ki mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom,

– fiksnost cene,
– način plačila (15, 30 dni po izstavitvi

računa),
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale, kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.

8. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– fiksnost cene,
– izvedba del v popoldanskem in noč-

nem času ter v sobotah, nedeljah in prazni-
kih – na vpoklic, odzivni čas do 1 ure, velja
za 2/C,

– način plačila (15, 30 dni po izstavitvi
računa),

– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– reference za posamezna razpisana dela.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 15. 4. 1997 do 12. ure na naslov:
JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

10. 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 in
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro izva-
jalca za ročni izkop”.

9. Odpiranje  ponudbe bo 15. 4. 1997 ob
12. uri v prostorih JP Komunala Kranj, Uli-
ca Mirka Vadnova 1, Kranj.

Predstavniki  ponudnikov,  ki  bodo  pri-
sotni  morajo  imeti  s  seboj  pooblastila
za  zastopanje.  Nepravilno  opremljene  in
nepravilno  sestavljene  ponudbe  bo  ko-
misija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

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

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 093-5/97 Ob-1214

Občina Izola objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za dobavo računalniške strojne in

programske opreme
1. Predmet razpisa je dobava računalniške

strojne in programske opreme, in sicer:
– strojna oprema
– osebni računalnik Pentium 166 Mhz z

16 MB RAM – 5 kosov,
– osebni računalnik Pentium 166 Mhz,

17 colski monitor, CD-ROM, 32 MB RAM
– 1 kos,

– nadgradnja obstoječih osebnih računal-
nikov z osnovno ploščo Pentium 166 Mhz
in 16 MB RAM – 12 kosov,

– nadgradnja obstoječih osebnih računal-
nikov z osnovno ploščo Pentium 166 Mhz
in 64 MB RAM – 1 kos,

– tiskalnik HP LJ 5 M – 1 kos,
– prenosni računalnik Pentium z int. mo-

demom 28800 bps – 1 kos,
– disk za strežnik 4 GB SCSI – 2 kosa;
– programska oprema
– AutoCad R 13 – 1 komplet,
– AroWiew 3.0 – 1 komplet.
Dobava opreme bo potekala postopoma

skozi vse leto 1997 glede na potrebe naroč-
nika. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti količino in vrsto opreme.

2. Dodatne informacije za izdelavo po-
nudbe dobijo interesenti v službi za AOP in
tehnične dejavnosti, tel. 066/480-111 pri
Dušanu Vončina.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Po-
nudba mora vsebovati zlasti naslednje ele-
mente:

– firma oziroma ime ponudnika,
– overjeno registracijo podjetja s strani

pristojnega sodišča, za samostojne podjet-
nike pa overjeno potrdilo pristojnega orga-
na za dejavnost, katere predmet je javni raz-
pis. Dokument ne sme biti starejši od tride-
setih dni,

– podatke o organizaciji podjetja, števi-
lu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti,

– obrazec o boniteti BON-1 (APP), ne
starejši od tridesetih dni,

– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APP), ne starejši od tridesetih dni,

– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APP) – za pravne osebe v zasebni
lastnini, ne starejši od tridesetih dni,

– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja dobavljene opre-

me,
– garancijski roki in načini zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.

Cene za ponujeno blago morajo biti izra-
žene v SIT, fco kupec. Cene morajo biti
fiksno oblikovane za plačilo v najmanj 30
dneh po izvršenem tehničnem prevzemu
opreme.

4. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– cena,
– kvaliteta,
– dobavni in plačilni rok,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-

ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Občina Izola, Služba za AOP in tehnične
dejavnosti, Sončno nabrežje 8, do 28. aprila
1997 do 9. ure.

Ponudbe naj bodo oddane v dveh zaprtih
ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (re-
gistracija, podatki o boniteti) napišite: Ne
odpiraj  – dokumentacija št. 093-5/97, na
ovojnici s ponudbo pa napišite: Ne odpiraj –
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ponudba št. 093/5/97. Na ovojnici naj bo
napisan točen naslov ponudnika.

6. Odpiranje ponudb bo 30. aprila 1997
ob 10. uri v sejni sobi župana, Sončno na-
brežje 8, Izola.

7. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebova-
le dokumentov iz 3. točke, bodo izločene iz
nadaljnje obravnave.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Izola

Ob-1215

Na  podlagi  zakona  o  izvrševanju
proračuna  Republike  Slovenije  (Ur.  l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega  razpisa  za  oddajo  javnih
naročil  (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja Ob-
čina Kozje

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Kozje za leto 1997
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– vrtci, šole.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– priložijo poročilo o delu in finančno

poročilo o delu v letu 1996,
– predložijo dokazilo o plačani članarini

svojih članov za tekoče leto.
3. Občina bo iz sredstev proračuna sofi-

nancirala naslednje programe:
– poslovanje športnih društev,
– redne rekreacijske vadbe,
– tekmovalnega športa,
– vrhunskega športa,
– izobraževanje strokovnih kadrov,
– večje športne prireditve,
– mednarodno sodelovanje,
– stroške investicijskega vzdrževanja

športnih objektov,
– delovanje športnih objektov – centrov,
– delovanje javnih zavodov ali zvez za

področje športa.
4. Na razpis za sofinanciranje delovanja,

investicij in investicijskega vzdrževanja
športnih objektov lahko kandidirajo uprav-
ljalci športnih objektov v občinah.

5. Rok za prijavo programov z zahteva-
nimi podatki je 10 dni od dneva objave raz-
pisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.

6. Z izbranimi izvajalci programov bo-
mo sklenili pogodbe.

Občina Kozje

Št. 343-1/97-133 Ob-1216

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), Občina Kočevje
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

lokalnih in krajevnih cestah na področju
Občine Kočevje v letu 1997

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

razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljub-
ljanska 26, ob plačilu 10.000 SIT na ŽR
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Ko-
čevje, Ljubljanska 26. Strokovne informa-
cije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).

3. Predmet razpisa:
A) košnja trave in ročno ter strojno ob-

sekovanje v vrednosti ca. 3,500.000 SIT,
B) ureditev odvodnjavanja, bankin in

muld ter ročno in strojno čiščenje cevnih
propustov v vrednosti ca. 3,500.000 SIT,

C) obnova gramoznega sloja, navoz ma-
teriala, grederiranje in valjanje v vrednosti
ca. 7,000.000 SIT,

D) krpanje asfaltnih cestišč in asfaltira-
nje v vrednosti ca. 7,000.000 SIT,

E) izvajanje zimske službe (pluženje, po-
sipanje, odmetavanje snega) v vrednosti ca.
14,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan.

4. Pričetek in obseg del  je po dogovoru
in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela
se izvajajo po mesečnih operativnih planih.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe, (najcenejši ponudnik ni

nujno najugodnejši).
6. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

7. Rok za oddajo ponudb je trideseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Obči-
no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudbe mora-
jo biti do navedenega dne in ure oddane pri
Stanku Pleterskemu soba št. 27, Oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za izbiro izva-
jalca vzdrževalnih del na LC in KC Občine
Kočevje” in imenom ter naslovom ponudni-
ka. Ponudba lahko zajema vseh pet postavk
dela ali pa samo posamezne postavke.

Investitor si pridržuje pravico izbire ene-
ga samega izvajalca ali pa večih izvajalcev
če je kombinacija ugodnejša.

Javno odpiranje bo tretji dan po konča-
nem zbiranju ponudb ob 12. uri v prostorih
Občine Kočevje, Ljubljanska 26.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb pri naslednji delovni dan.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa v 15 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Št. 343-1/97-133 Ob-1217

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.

l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Kočevje z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v zasebnih gozdovih
Občine Kočevje v letu 1997–1999

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

razpolago na sedežu občine,  Ljubljanska
26 (Stanko Pleterski, tel. 061/ 851-390) in
na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Ko-
čevje, Kočevje, Rožna ul. 39, odsek za gozd-
ne prometnice in tehnologijo dela (Alojz
Zavolovšek tel. 061/853-331).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča, čišče-
nje propustov, dražnikov in brežin, nabava,
nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasipnega
materiala, profiliranje vozišča, nabava in
vgrajevanje dražnikov ter cevnih propustov),

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

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,300.000 SIT na leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev in dotok sredstev (republiška sredstva,
pristojbine...). Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

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

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po delovnih nalogih na podlagi let-
nega programa del.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za področje in obseg razpisanih del, garan-
cijski roki, ponudbena cena za enoto, stroj-
ne in delovne kapacitete, način plačila in
fiksnost cen, garancijski roki, kakor tudi
druge morebitne ugodnosti. Najcenejši po-
nudnik ni nujno tudi najugodnejši.

7. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

8. Rok za oddajo ponudb je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Obči-
no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudbe mora-
jo biti do navedenega dne in ure oddane pri
Stanku Pleterskemu soba št. 27, Oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Kočevje” in imenom ter naslo-
vom ponudnika.

Javno odpiranje bo tretji dan po konča-
nem zbiranju ponudb bo 12. uri, v prostorih
Občine Kočevje, Ljubljanska 26.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb prvi naslednji delovni dan.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa v 15 dneh od dneva od-
piranja ponudb.
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Št. 343-1/97-133 Ob-1218

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

javni razpis
za oddajo del: obnova talnih označb na

območju Občine Kočevje na lokalnih
cestah in mestnih ulicah

1. Investitor razpisanih del je Občina Ko-
čevje.

2. Orientacijska vrednost del je
2,000.000 SIT.

3. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljub-
ljanska 26, ob plačilu 2.000 SIT na ŽR št.
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Ko-
čevje, Ljubljanska 26. Strokovne informa-
cije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno najugodnejši),
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Obči-
no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudbe mora-
jo biti do navedenega dne in ure oddane pri
Stanku Pleterskemu soba št. 27, Oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
talnih označb” in imenom ter naslovom po-
nudnika.

Javno odpiranje bo tretji dan po konča-
nem zbiranju ponudb ob 9. uri v prostorih
Občine Kočevje, Ljubljanska 26.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb prvi naslednji delovni dan.

7. Investitor si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja finančnih sredstev z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ozi-
roma jo sklene za sporazumno dogovorjeno
fazo del, glede na finančno sposobnost.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 70/97 Ob-1220

Javni poziv
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri
A) Tehničnih pregledih po 67. členu

zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96)

in
B) Ugotavljanju izpolnjevanja pogo-

jev za opravljanje gospodarskih dejavno-
sti po 6. točki 4. člena zakona o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS , št. 30/93, 29/94
in 82/94) na območju Upravne enote Rav-
ne na Koroškem

Javno pozivamo gospodarske družbe, za-
vode in samostojne podjetnike, s sedežem v
Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za uvr-
stitev svojih strokovnjakov na seznam oseb,
ki bodo sodelovale v komisijah za ugotav-
ljanje pogojev pri pregledih pod točko A
in B.

Točka A
K sodelovanju vabimo strokovnjake za

opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih na objektih in napravah
na območju Upravne enote Ravne na Ko-
roškem, za katere je dovoljenje za gradnjo
izdala Upravna enota Ravne na Koroškem.
Strokovnjaki, ki bodo uvrščeni na navedeni
seznam, bodo v komisijah za tehnične pre-
glede opravljali naloge, ki jih za navedeno
komisijo določa zakon o graditvi objektov
(ZGO, Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96).

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki morajo predložiti:

– dokazilo o registraciji: sklep sodišča
oziroma priglasitveni list.

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-
tev na seznam le za konkretne osebe zapo-
slene pri njih. Fizične osebe, ki bodo prijav-
ljene na ta poziv, morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji,

– da imajo v Republiki Sloveniji pridob-
ljen strokovni naslov diplomirani inženir,
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v RS
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
visokošolske organizacije. Slednje ne velja
za diplome in javne listine iz 100.f člena
ZGO,

– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in

– da imajo najmanj 10 let delovnih izku-
šenj na svojem delovnem področju.

Vloge morajo vsebovati dokazila o iz-
polnjevanju navedenih pogojev ter referen-
ce - seznam objektov in naprav, kjer so ose-
be, ki se prijavljajo, sodelovale pri graditvi
kot odgovorni projektanti, odgovorni vodje
del oziroma nadzorniki. Vlogi mora biti
predložen tudi cenik storitev in plačilni po-
goji za posamezni strokovni ogled.

Točka B
K sodelovanju vabimo strokovnjake, ki

so sposobni in primerni za opravljanje pre-
gledov za ugotavljanje pogojev po 6. točki
4. člena zakona o gospodarskih družbah na
območju Upravne enote Ravne na Ko-
roškem.

Kriteriji za ugotavljanje usposobljenosti
in primernosti izvajalcev so naslednji:

– dokazilo o registraciji (sklep sodišča
za gospodarske družbe in zavode) oziroma
priglasitveni list za samostojne podjetnike
ter dokazilo o strokovni usposobljenosti po
veljavni zakonodaji in predpisih za posa-
mezno področje dela,

– seznam, strokovna usposobljenost za-
poslenih strokovnih delavcev ter morebit-
nih stalnih strokovnih sodelavcev z ustrez-
nimi strokovnimi dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daje strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnih prostorov.

Vloge  za  sodelovanje  pri  pregledih
pod točko A in B morajo interesenti posre-
dovati na Upravno enoto Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 12/a, 2390 Ravne na Ko-
roškem v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

Upravna enota
Ravne na Koroškem

Št. 71/97 Ob-1223

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
Inštitut za kovinske materiale in tehnologi-
je, Ljubljana, Lepi pot 11

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo montažo in vključitev

ISDN telekumunikacijskega
in teleinformacijskega sistema

ter izgradnje potrebne univerzalne
stavbne informacijske inštalacije

1. Naročnik: Inštitut za kovinske mate-
riale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 1,
Ljubljana.

2. Namen
a) nabava, montaža in vključitev tele-

fonske centrale po specifikaciji pod 4. in 5.
točko,

b) izgradnja univerzalne stavbne infor-
macijske inštalacije v UTP tehnologiji po
specifikaciji pod 6. točko in razpisni doku-
mentaciji,

c) dobava in vključitev opreme za mrež-
no povezavo osebnih računalnikov z HUB
preko univerzalnega stavbnega ožičenja po
specifikaciji pod 7. točko.

3. Orientacijska vrednost: po ponudbi.
4. Tehnična specifikacija telefonske cen-

trale:
– 160 analognih internih priključkov,
– 32 digitalnih internih izgradnjih pri-

ključkov,
– 8 S0 priključek za terminalsko opre-

mo,
– 1 PRA za priključitev na javno teleku-

munikacijsko omrežje,
– 1 posredovalno mesto,
– telefonski aparati naj bodo prikazani

kot opcija,
– sistem za zajem in obdelavo tarifnih

podatkov.
5. Ostali tehnični pogoji:
– izdelava PZI/PID,
– servisiranje in vzdrževanje,
– šolanje uporabnikov,
– montaža in vključitev centrale pripra-

va in izvedba projekta.
6. Univerzalna stavbna informacijska in-

štalacija:
– izdelava PZI/PID po razpisni doku-

mentaciji,
– dobava potrebne opreme in izvedba del,
– meritve celotne inštalacije.
7. Tehnična specifikacija računalniške

opreme:
– dobava, vključitev in inštalacija strež-

nika in osebnih računalnikov po predlogu in
dogovoru,

– dobava in vključitev programske opre-
me za povezavo osmih delovnih postaj pre-
ko univerzalne,

– stavbne informacijske inštalacije (mre-
že) na Internet,
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– dobava in vključitev kartice za pove-
zavo telefonske centrale in mrežnega strež-
nika za distribucijo Interneta na osem de-
lovnih postaj,

– servis in vzdrževanje,
– šolanje uporabnikov.
8. Ponudba mora vsebovati osnovne ele-

mente iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnjh
naročil kot so:

– naziv firme ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika,
– dokazila, da je ponudnik usposobljen

za projektiranje,
– natančno tehnično specifikacijo ponu-

jene opreme,
– končna cena po posameznih postavkah

in končna skupna cena ponujene opreme,
– garancijski pogoji,
– servisiranje opreme in odzivni čas,
– dobavni roki s predvidenim 0,5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka,

– način plačila,
– datum do katerga velja ponudba,
– reference,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
– posebne ugodnosti ponudnika in ostale

priloge.
9. Kot merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika bo komisija upoštevala zlasti:
Kvaliteta opreme v razmerju s ceno,

ustreznost tehničnih karakteristik,
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– dolžina garancijskih rokov,
– pogoji servisiranja in vzdrževanja,
– rok izvedbe in terminski plan dobave

in vključitve sistema,
– podobni referenčni objekti ponudnika.
10. Vse  potrebne  informacije  so  na

zahtevo  ponudnika  na  voljo  pri  dipl.  inž.
Bojanu  Breskvarju,  tel.  061/125-11-61,
fax 061/213-780.

11. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj-prijava na
javni razpis - Telefonska centrala” Na ovoj-
nici mora biti naveden popoln naslov po-
nudnika.

12. Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dne-
va javne objave na naslov naročnika: Inštitut
za kovinske materiale in tehnologije, Ljublja-
na, 1001 Ljubljana, Lepi pot 11, p.p. 431.

13. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb,
ob 12. uri v sejni sobi naročnika. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastila za zastopanje.

14. Nepravočasno prispelih ter nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo upo-
števala in bodo vrnjene ponudnikom.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije,

Ljubljana

Št. 352-28/3-97 Ob-1225

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

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije

za gasilski dom v Rogaški Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je izdelava projektne

dokumentacije na osnovi idejnega načrta v
obliki PGD, PZI in PZR za gasilski dom v
Rogaški Slatini.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
telefon 063/814-222.

4. Orientacijska vrednost projektne do-
kumentacije znaša: 1,400.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference projektanta za tovrst-
na dela, način plačila, rok izdelave projekt-
ne dokumentacije in ponudbena cena.

6. Rok za oddajo ponudb je 18. 4.  1997,
na naslov Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška 2, Rogaška Slatina. Ponudba mora biti
zapečatena in označena “ Ne odpiraj - po-
nudba za gasilski dom”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
1997 ob 10. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Št. 352-28/3-97 Ob-1224

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

javni razpis
za dobavo in montažo notranje opreme

za II. nadstropje občinske zgradbe
v Rogaški Slatini

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

notranje opreme za II. nadstropje občinske
zgradbe v Rogaški Slatini. Zahtevana opre-
ma je pohištvo ETIMOE proizvajalca To-
varna pohištva Trbovlje.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
telefon 063/814-222.

4. Orientacijska vrednost notranje opre-
me znaša: 8,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference ponudnika, način pla-
čila, rok dobave in montaže opreme, garan-
cijski rok za opremo in ponudbena cena.

6. Rok za oddajo ponudb je 18. 4.  1997,
na naslov Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška 2, Rogaška Slatina. Ponudba mora biti
zapečatena in označena “ Ne odpiraj - po-
nudba za notranjo opremo”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 110-1/97 Ob-1227A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija zidov na

R 314/1072 v km 7.750 in v km 14.380
Kneža-Podbrdo

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 9. do 11. 4.
1997, strokovne informacije pa vam posredu-
je Sašo Pirc, grad. teh. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 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 “Sanacija zi-
dov na R 314/1072.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 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-1227B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija  plazu  pri  Zavrču  -

R 3347/1291
Orientacijska vrednost del znaša

10,000.000 SIT.
2. Sanacija  plazu  na  Doliču  -

R 367/1350
Orientacijska vrednost del znaša

12,000.000 SIT.
3. Sanacija brežine na R 336/1223 Gra-

hotje pred Jurkloštrom, I. faza
Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
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11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 30. 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. “Sanacija plazu pri Zavrču.” – B.V.
2. “Sanacija plazu na Doliču.” – B.V.
3. “Sanacija brežine na R 336 Grahotje.”

– B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 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.

Št. 110-1/97 Ob-1227C

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

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija plazu pred mejnim preho-

dom Podplanina na R 3737/1364
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
2. Sanacija plazu na Malem kamnu na

R 362/1333
Orientacijska vrednost del znaša

30,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 30. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Sanacija plazu pred mejnim preho-
dom Podplanina.” – B.V.

2. “Sanacija plazu na Malem kamnu.” –
B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 4. 1997
ob 11. 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-1227Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija usada na Govejku

R 377/1371
Orientacijska vrednost del znaša

19,000.000 SIT.
2. Sanacija vršaja pred mejnim pre-

hodom Robič M 10-10/1031
Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 30. 4. 1997 do 12.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Sanacija usada na Govejku.” – B.V.
2. “Sanacija vršaja pred MP Robič.” –

B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 4. 1997

ob 13. 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-1227D

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

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija brežin ob R 336 Izlake-Mo-

ravče /1217 pred Vidrgarjem
Orientacijska vrednost del znaša

11,000.000 SIT.
2. Sanacija plazov v vkopu na Gum-

nišču-Škofljica na M 10-6/261
Orientacijska vrednost del znaša

34,000.000 SIT.

3. Sanacija brežin ob R 336 Izlake-Mo-
ravče /1217 Mlinše in Izlake

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

4. Sanacija plazov Leše, Hudi graben
na R 322/1132

Orientacijska vrednost del znaša
23,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 5. 5. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Sanacija brežin ob R 336-Vidrgar.”
– B.V.

2. “Sanacija plazov v Gumnišču.” – B.V.
3. “Sanacija brežin ob R 336 Izlake-Vi-

drgar.” – B.V.
4. “Sanacija plazov Leše, Hudi Graben.”

– B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1997 ob

9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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-1227E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija plazu na Sočergi

na R 309/1060
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 105/I
(pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do 11. 4.
1997, strokovne informacije pa vam posredu-
je Brane Vlaj, dipl. inž. (tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 5. 1997 do 9.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija pla-
zu na Sočergi.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
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venije 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-1227F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Strojno krpanje na področju CP

Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

18,700.000 SIT.
2. Strojno krpanje na področju CP No-

vo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

70,000.000 SIT.
3. Strojno krpanje na področju CP

Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

28,300.000 SIT.
4. Strojno krpanje na področju CP

Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

41,600.000 SIT.
5. Strojno krpanje na področju CP

Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

66,000.000 SIT.
6. Strojno krpanje na področju CP

Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

42,200.000 SIT.
7. Strojno krpanje na področju CP Ko-

per
Orientacijska vrednost del znaša

41,400.000 SIT.
8. Strojno krpanje na področju CP No-

va Gorica
Orientacijska vrednost del znaša

44,800.000 SIT.
9. Strojno krpanje na področju CP Ce-

lje
Orientacijska vrednost del znaša

47,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Polona Fazarinc, 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 5. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Strojno krpanje na področju CP Ptuj.”
– P.F.

2. “Strojno krpanje na področju CP No-
vo mesto.” – P.F.

3. “Strojno krpanje na področju CP Mur-
ska Sobota.” – P.F.

4. “Strojno krpanje na področju CP Ma-
ribor.” – P.F.

5. “Strojno krpanje na področju CP Ljub-
ljana.” – P.F.

6. “Strojno krpanje na področju CP
Kranj.” – P.F.

7. “Strojno krpanje na področju CP Ko-
per.” – P.F.

8. “Strojno krpanje na področju CP No-
va Gorica.” – P.F.

9. “Strojno krpanje na področju CP Ce-
lje.” – P.F.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1227G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju PVVC Celje
Orientacijska vrednost del znaša

9,400.000 SIT.
2. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Novo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

14,000.000 SIT.
3. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

8,400.000 SIT.
4. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

8,300.000 SIT.
5. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

13,200.000 SIT.
6. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

8,300.000 SIT.
7. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

8,300.000 SIT.
8. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

3,700.000 SIT.
9. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Nova Gorica
Orientacijska vrednost del znaša

9,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Polona Fazarinc 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 25. 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. “Zalivanje reg in razpok na področju
PVVC.” – P.F.

2. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Novo mesto.” – P.F.

3. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Kranj.” – P.F.

4. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Koper.” – P.F.

5. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Ljubljana.” – P.F.

6. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Maribor.” – P.F.

7. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Murska Sobota.” – P.F.

8. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Ptuj.” – P.F.

9. “Zalivanje reg in razpok na področju
CP Nova Gorica.” – P.F.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 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 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1227H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija brežin na M 10-10/1034

Godovič - Zala IV. faza, odseki 2, 3, 4, 10,
17

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

2. Sanacija plazu pri Apatu
R 341b/1423

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

3. Sanacija plazu pri Bohinjski Beli
R 315/1089

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
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posreduje Brane Vlaj, 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 24. 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. “Sanacija brežin na M 10-10 Godovič
- Zala.” – B.V.

2. “Sanacija plazu pri Apatu.” – B.V.
2. “Sanacija plazu pri Bohinjski Beli.” –

B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 24. 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.

Št. 110-1/97 Ob-1227I

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

javni razpis
za oddajo del:
1. Geotehnične raziskave plazu na

R 345/1279 Žiče - Gora - Dole
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
2. Geotehnične raziskave dveh plazov

in usadov na L 3611 Kočevska reka - Bo-
rovec

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

3. Geotehnične raziskave plazu na
Tratah na R 346/1289

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 24. 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

1. “Geotehnične raziskave plazu na R
345, Žiče - Gora - Dole.” – B.V.

2. “Geotehnične raziskave 2 plazov in
usadov Kočevska reka - Borovec.” – B.V.

3. “Geotehnične raziskave plazu na Tra-
tah.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 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-1227J

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Novo Mesto
Orientacijska vrednost del znaša

5,200.000 SIT.
2. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

5,000.000 SIT.
3. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

3,200.000 SIT.
4. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

3,100.000 SIT.
5. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Nova Gorica
Orientacijska vrednost del znaša

3,400.000 SIT.
6. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju PVVC Celje
Orientacijska vrednost del znaša

3,500.000 SIT.
7. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

1,400.000 SIT.
8. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

3,100.000 SIT.
9. Sanacija sredinskega stika na po-

dročju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

2,100.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Polona Fazarinc, 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 24. 4. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Novo Mesto.” – P.F.

2. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Ljubljana.” – P-F.

3. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Kranj.” – P.F.

4. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Koper.” – P.F.

5. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Nova Gorica.” – P.F.

6. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju PVVC Celje.” – P.F.

7. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Ptuj.” – P.F.

8. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Maribor.” – P.F.

9. “Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Murska Sobota.” – P.F.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1227K

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Geotehnične raziskave za PZI mo-

dernizacije R 336/1221 Trbovlje - Marko
Orientacijska vrednost del znaša

2,800.000 SIT.
2. Geotehnične raziskave dveh usadov

na Vetrnem na R 322/1134
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
3. Geotehnične raziskave plazov na

R 322/1132 Bistrica - Tržič
Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 9. do
11. 4. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, 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 25. 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

1. “Geotehnične raziskave za PZI mo-
dernizacije R 336 Trbovlje - Marko.” – B.V.

2. “Geotehnične raziskave 2 usadov na
Vetrnem.” – B.V.

3. “Geotehnične raziskave plazov na R
322 Bistrica - Tržič.” – B.V.
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Javno odpiranje ponudb bo 25. 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.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 81-74/61 Ob-1228

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo OPGW, obešalne opreme in
kabelskih spojk, in spojno ter rezervno
opremo, za montažo OPGW, obešalne

opreme, kabelskih spojk ter demontažo
obstoječe zaščitne vrvi ter za optični

kabelski sistem na DV 400 kV
Šoštanj-Podlog, OPGW, kabelski sistem

in terminalska TK oprema
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Naziv objkta: DV 400 kV Šoštanj-Pod-

log, OPGW, kabelski sistem in terminalska
TK oprema.

3. Predmet  javnega  razpisa  je  izdela-
va, dobava in montaža opreme ter materia-
la in izvedba montažnih in elektromontaž-
nih del po projektnih specifikacijah in po
splošnih ter posebnih tehničnih pogojih,
kot sledi:

3.1. Dobava OPGW, obešalne opreme in
kabelskih spojk, projekt št.: A022/34, mapa
ME02;

3.2. Montaža OPGW, obešalne opreme,
kabelskih spojk ter demontaža obstoječe
zaščitne vrvi; projekt št.: A022/34, mapa
ME03;

3.3. Optični kabelski sistem, projekt št.:
A022/34, mapa ME04;

4. Lokacija: Podlog-Šoštanj.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in

izvedbo del so:
3.1. julij 1997,
3.2. julij, avgust 1997,
3.3. julij, avgust 1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, tel. št. 061/12-50-333, Sektor za razvoj in
investicije.

7. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, v sobi št. 2C.1,2, 2.
nadstropje ob delavnikih od 8. do 12. ure.
Ponudnik je lahko samo podjetje s sedežem v
Republiki Sloveniji. Ob dvigu morajo intere-
senti predložiti dokazilo o vplačilu 100.000
SIT za eno mapo in za vsako naslednjo mapo
po 40.000 SIT po mapi na žiro račun ELES
št. 50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za izdelavo, dobavo in montažo
opreme ter materiala in izvedbo montažnih
in elektromontažnih del na objektu DV 400
kV Šoštanj-Podlog, OPGW, kabelski sistem
in terminalska TK oprema”.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.

8. Razpisna dokumentacija je sestavlje-
na v slovenskem jeziku.

9. Ponudbo lahko predložijo samo tisti po-
nudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.

10. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

12. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janj  s ponudniki do sklenitve pogodbe.

13. Ponudbo za javni razpis predložite
najkasneje do 18. 4. 1997 do 9. ure v Splo-
šno tehnično službo, Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, soba št. 3C5,
v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis –
ponudba za izdelavo, dobavo in montažo
opreme ter materiala in izvedbo montažnih
in elektromontažnih del na objektu DV 400
kV Šoštanj-Podlog, OPGW, kabelski sistem
in terminalska TK oprema – Ne odpiraj!”.

Ob dostavi ponudbe obvezno navedite
na ovojnici številko mape razpisne doku-
mentacije. Ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene ali ne bodo prispele pravoča-
sno, bodo pošiljateljem vrnjene v zaprtih
ovojnicah.

14. Javno odpiranje ponudb bo opravlje-
no v prostorih Elektro-Slovenija, d.o.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana, v sejni sobi št. 40, 4.
nadstropje (nasproti dvigala), in sicer:

3.1. – 18. 4. 1997 ob 9.30,
3.2. – 21. 4. 1997 ob 9.30,
3.3. – 22. 4. 1997 ob 9.30.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-

stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje svojih podjetij.

15. Razpis je uspešen, če so predložene
najmanj tri veljavne ponudbe k vsaki mapi
razpisne dokumentacije.

16. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-1231

Gospodarska zbornica Slovenije, Sloven-
ska cesta 41, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Investitor – naročnik: Gospodarska

zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana.

2. Naziv objekta in lokacija: Nadomestna
stavba GZS ob Dimičevi ulici v Ljubljani.

3. Predmet razpisa: izbira usposobljenih
izvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96, V.
poglavje) za naslednja posamezna dela
(orientacijska vrednost, izražena v mio SIT):

3.1 zemeljska dela – 49,
3.2 gradbena dela – 331,
3.3 kleparska dela – 17,
3.4 ključavničarska dela – 43,
3.5 mizarska dela – 79,
3.6 keramičarska dela – 10,
3.7 steklarska dela – 96,
3.8 podpolagalska dela – 80,
3.9 jeklene konstrukcije – 240,
3.10 fasaderska dela – 520,
3.11 klimatizacija, prezračevanje in hla-

jenje – 180,

3.12 ogrevanje, plin, vodovod in kanali-
zacija – 129,

3.13 elektroinstalacije-energetika – 270,
3.14 elektroinstalacije-telekomunikacije

– 150,
3.15 dvigala – 60,
3.16 programsko-informacijski sistem –

18.
4. Ponudniki lahko kandidirajo ločeno za

posamezna rezpisana dela ali skupno za vsa
razpisana dela iz 3. točke tega razpisa.

5. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevane elemente, označene in ureje-
ne po vrstnem redu, določenem v razpisni
dokumetnaciji.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov in ne bodo urejene v zahtevanem
vrstnem redu, bodo kot neustrezne izločene
iz nadaljnje obravnave.

6. Ponudbe morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku.

7. Kriteriji za preverjanje in izbor spo-
sobnosti ponudnikov:

7.1. tehnična usposobljenost in zmoglji-
vost izvajalca z dokazom na konkretnih ob-
jektih,

7.2. strokovna in kadrovska zmogljivost
izvajalca,

7.3. finančna zmogljivost, navesti reali-
zacijo ponujenih del v letu 1996 v tuzemstvu
z navedbo vrednosti del na petih objektih,
ki so bili zaključeni do konca februarja
1997,

7.4. reference vodje projekta, namestni-
ka in vodje posameznih del na gradbišču.

8. Razpisano dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo ob predložitvi potrdila o
vplačilu 35.000 SIT na žiro račun št.
50101-637-58127 s pripisom “Stroški raz-
pisa” vsak delovni dan od 7. 4. 1997 do
16. 4. 1997 med 9. in 15. uro na GZS, Slo-
venska 41, Ljubljana, III. nadstropje, pri taj-
nici Mojci Pavlič.

9. Morebitna dodatna vprašanja lahko
udeleženci  javnega  razpisa  naslovijo  na
naročnika:  Gospodarska  zbornica  Slove-
nije,  Slovenska  c.  41,  v  roke  Herman
Benčan, Ljubljana, najkasneje do 30. 4.
1997. Odgovori na vprašanja bodo poslani
vsem udeležencem razpisa najkasneje do
7. 5. 1997.

10. Rok oddaje ponudb je do 16. 5. 1997
do 12. ure na naslov: Gospodarska zbornica
Slovenije, Slovenska c. 41, Ljubljana, v za-
pečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba – ugotavljanje sposobnosti” in toč-
no oznako, za katero delo iz 3. točke tega
razpisa ponudnik kandidira.

11. Komisija bo upoštevala vse ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
pravilno označene.

12. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 19. 5. 1997 ob 13. uri, v prostorih
naročnika v sejni sobi, III. nadstropje.

13. Naročnik bo priznal sposobnost iz-
branim ponudnikom ločeno za vsako po-
stavko iz 3. točke tega razpisa.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 826831 Ob-1233

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
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čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, Ljubljana

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega in

pisarniškega materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

in pisarniškega materiala za koledarsko leto
1997 za potrebe Univerze v Ljubljani, Filo-
zofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana.

2. Orietnacijska vrednost materiala za le-
to 1997 znaša 16,000.000 SIT.

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

4. Rok dobave: po dogovoru z naročni-
kom, toda največ 3 dni od prevzema naroči-
la in odstava po oddelkih fakultete.

5. Ponudbe morajo vsebovati: ime pro-
dajne organizacije; dokazila o registraciji
dejavnosti; reference ponudnika z navedbo
uresničenih vrednosti dobav v obdobju ene-
ga leta; izpolnjeno okvirno specifikacijo ma-
teriala po prodajnih cenah (brez prometne-
ga davka in popusta), fco lokacija naročni-
ka po kosu; količinske in druge popuste;
dobavni in plačilni roki za material po naro-
čilu; jamstva za kvaliteto ponujenega mate-
riala; datum veljavnosti ponudbe; vzorec po-
godbe; BON 1 in BON 2 in Bon 3, oziroma
podjetnik posameznik potrdilo davčne upra-
ve o pravih davčnih obveznostih, ne starej-
še od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer lahko naročnik oceni, da ponudba ne
izpolnjuje razpisnih pogojev.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– možnost takojšnje dobave ob urgent-

nem naročilu,
– dodatne ugodnosti.
7. Okvirno specifikacijo materiala, po-

nudniki lahko dobijo pri inž. Cvetu Pustovr-
hu pisno ali po telefonu 17-69-253 (od 13.
do 14. ure).

8. Ponudbe morajo biti v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj–ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega in pisarniške-
ga materiala”.

Ponudbe ponudniki lahko oddajo z dnev-
no pošto ali osebno v Tajništvo dekanata
soba 524 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva
2, Ljubljana od 10. ure do 12. ure.

Rok za oddajo ponudbe je do vključno
23. 4. 1997.

9. Komisija bo enakovredno obravnava-
la ponudbe za celoten ali delni razpisani
paket. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
1997 ob 12. uri v sejni sobi št. 521 v petem
nadstropju Filozofske fakultete.

Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
11. Pri odpiranju ponudb morajo imeti

predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

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

Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta

Ob-1229

Ministrstvo za okolje in prostor, za pro-
jekt (SL-9403.02.02) zaščite Nove Gorice
in Gorice pred poplavami, ki se financira iz
sredstev PHARE v okviru programa preko-
mejnega sodelovanja v Sloveniji objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijskega inženiringa za izgradnjo
suhega zadrževalnika Pikol

1. Naročnik: MOP Uprava za varstvo na-
rave, Vojkova 1b, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je investicijski inže-
niring pri izgradnji suhega zadrževalnika
Pikol, ki obsega:

– vodenje postopka in pridobitev sogla-
sij k PGD in gradbenega dovoljenja,

– koordinacija med naročnikom in pro-
jektantom pri izdelavi PZI in PID,

– uvedbo izvajalca v delo,
– strokovno tehnični in obračunski nad-

zor,
– projektantski nadzor,
– redno poročanje investitorju o stanju

investicije,
– organiziranje in sodelovanje pri teh-

ničnem pregledu,
– sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti,
– organiziranje pridobitve uporabnega

dovoljenja,
– opazovanje objekta dve leti po izgrad-

nji in predlog naročniku za eventuelna po-
pravila v okviru garancije in nadzor pri od-
pravi napak,

– ostala opravila investicijskega inženi-
ringa, ki niso eksplicitno napisana, a so za
dokončanje investicije nujna.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.

4. Na razpis se lahko javijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo naslednje minimalne po-
goje:

– skupni letni promet v preteklem letu
200,000.000 SIT,

– reference pri vodenju vsaj enega po-
dobnega objekta v zadnjih desetih letih,

– celotno strokovno ekipo kot jo zahteva
zakon za taka dela,

– pisno soglasje projektanta za sodelo-
vanje pri projektantskem nadzoru.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in na-

slov,
– ceno del in finančne pogoje,
– listino o registraciji dejavnosti po za-

konu o graditvi objektov,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– navedbo ekipe, ki bo v primeru prido-

bitve naročila delala na razpisanih delih,
– reference podatke,
– obrazec BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3,
– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

6. Predvideni rok pričetka del je 1. maj
1997, dokončanje del pa v petih mesecih.

7. Informacije v zvezi z razpisom in pro-
jetkno dokumentacijo na vpogled lahko do-
bite na naslovu: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg Edvarda Kardelja 1, faks
065/21-233; tel. 065/28-011. Kontaktna ose-
ba, Artur Arčon, dig.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, plačilni pogoji,
– reference ponudnika in ponujene eki-

pe za izvajanje razpisnih storitev,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Rok  za  oddajo  ponudbe  je  14

koledarskih dni po objavi v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov: Mestna Občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vlo-
žišče.

Odpiranje ponudb bo javno, istega dne
na istem naslovu ob 13. uri. Odpiranja se
lahko udeleži en predstavnik ponudnika s
pooblastilom.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj! –
ponudba za investicijski Inženiring – Zadr-
ževalnik Pikol”.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo upoštevale in bodo vrnjene ponudni-
ku.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-1249

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 Kuzma

javni razpis
za izbiro izvajalca za opremo

telovadnice pri Osnovni šoli Grad
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme telovadnice pri
Osnovni šoli Grad.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri
Štefki Kolmanko.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU- Družba za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069/31-380, faks 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.

4. Orietnacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
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5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
21. 4. 1997 do 12. ure, na naslov ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za opremo telovadnice
pri Osnovni šoli Grad” – Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 21. 4. 1997, ob
13. uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Občina Kuzma

Ob-1250

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, 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 za opravljanje

urgentnih opravil in manjših
investicijsko vzdrževalnih del objektov

in stanovanj, ki so lastništvo Občine
Kočevje

1. Predmet razpisa so urgentna popravila
in manjša investicijsko vzdrževalna dela v:

– stanovanjih in stanovanjskih hišah,
– poslovnih prostorov in poslovnih stav-

bah.
Objekti se nahajajo na področju Občine

Kočevje.
Vrste del:
– gradbena dela,
– obrtniška  dela,
– strojne inštalacije,
– elektro inštalacije.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 9,500.000 SIT.
3. Dela se bodo izvajala v letu 1997.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Občini Kočevje, Ljubljanska c. 26, pri Lov-
ku Marku (tel. 061/851-343), vsak delovni
dan od 7. do 9.30. Ponudniki morajo pred
prejemom razpisne dokumentacije predlo-
žiti potrdilo o vplačilu nepovratnih sredstev
v znesku 10.000 SIT na žiro račun Občine
Kočevje, št. 51300-630-10077 – proračun
Občine Kočevje – javni razpis.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika. Po-
nudniki so dolžni priložiti ponudbi tudi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija družbe, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON-1 in
BON-2 ali BON-3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika in

– število redno zaposlenih delavcev po-
nudnika.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti (prednost imajo ponudniki, ki ponudijo
zavarovanje obveznosti z bančno garancijo
za celotni garancijski rok),

– finančni pogoji za zagotvaljanje fiksne
cene storitev in

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti ovoj-
nici z oznako “Vzdrževalna dela na stano-
vanjskih in poslovnih stavbah”, z imenom in
naslovom prijavitelja in pripisom “Ne odpi-
raj – javni razpis” na naslov Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na Oddelek za gospodarstvo, tu-
rizem in gospodarske javne službe – ne gle-
de na vrsto prenosa – do vključno desetega
dne po objavi tega razpisa, do 11. ure. Po-
nudbe, ki pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba) ob 13. uri.

8. Naročnik si pridružuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Naročnik si pridružuje pravico izbrati
več izvajalcev za razpisani obseg del.

10. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 3801-6/97-1 Ob-1251

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Računsko
sodišče Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za kadrovsko

svetovanje
1. Naročnik: Računsko sodišče Republi-

ke Slovenije, Ljubljana, Prežihova 4.
2. Predmet razpisa: zbiranje, strokovna

obdelava (vključno s predhodnim preverja-
njem znanja in sposobnosti) in selekcija pri-
jav kandidatov in oblikovanje izbirnega sez-
nama za revizorje Računskega sodišča Re-
publike Slovenije.

3. Orientacijska vrednost razpisa:
3,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvajanja storitev: od
maja do konca leta 1997.

5. Ponudba mora vsebovati sestavine, ki
jih določa 12. člen odredbe o postopku za

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, predvsem pa: firmo oziroma ime
ponudnika z dokazili o registraciji, predra-
čun s plačilnimi pogoji, predlog pogodbe,
bonitetne obrazce, ki ne smejo biti starejši
od 30 dni, seznam referenc na področju po-
sredovanja visoko-strokovnih specializira-
nih kadrov, koncesijsko pogodbo (skupaj s
cenikom) za posredovanje zaposlitve in
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Veljavnost ponudbe naj bo najmanj 30 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na področju posredovanja vi-

soko – strokovnih specializiranih kadrov,
– cena, plačilni pogoji (plačilo storitve,

če je s predlaganim kandidatom sklenjeno
delovno razmerje) in popusti,

– roki izvedbe storitev,
– ocena ponudnikovih sposobnosti za

strokovno izvedbo storitve.
7. Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dne-

va objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpirajte – ponudba
za kadre.”

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1997
ob 14. uri v sobi št. 205 v 2. nadstropju
Računskega sodišča Republike Slovenije,
Prežihova 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morejo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Kontaktna oseba za podrobnejše in-
formacije je Janja Kuralt-Radi, telefon
17-85-804, vsak delovnik od 8.30 do 15.30.

Ponudniki bodo na sedežu Računskega
sodišča lahko vpogledali v akte, ki določajo
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati revizorji
Računskega sodišča.

Računsko sodišče Republike Slovenije

Ob-1252

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

javni razpis
za oddajo del: dobava materialov za

obnovo talnih obeležb za potrebe
avtocest v Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 40,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303 in sicer 7. 4. 1997
od 8. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo materialov za obnovo tal-
nih obeležb za potrebe avtocest v RS”.
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Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5.
1997 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1253

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

javni razpis
za oddajo del: gradbena preureditev

cestninske postaje Vrhnika
Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov) na upravi Podjetja
za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič
54 (Smodinovec) v sobi 303 in sicer 7. 4.
1997 od 8. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 4. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za gradbeno preureditev cestninske
postaje Vrhnika.”

Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 4.
1997 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Ob-1230

Ministrstvo za okolje in prostor in Mest-
na Občina Nova Gorica objavljata, za pro-
jekt “Zaščita Nove Gorice in Gorice pred
poplavo” (SL-9403.02.02) iz Programa pre-
komejnega sodelovanja

javni razpis
za ureditev struge Vrtojbice v Rožni

dolini
Projekt financira Evropska unija s sred-

stvi PHARE v okviru Programa prekomej-
nega sodelovanja med Slovenijo in Italijo
(SL-9403).

Na razpis se lahko enakopravno prijavi-
jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije ali iz dežel koristnic pro-
grama PHARE. Iz teh dežel morajo izvirati
tudi materiali in oprema, ki se bodo vgraje-
vali ter storitve, ki se bodo izvajale po skle-
nitvi pogodbe.

1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za

ureditev struge Vrtojbice v Rožni dolini na
odseku od zadrževalnika Pikol do državne
meje, ki obsega ureditev struge in potrebna
spremljajoča dela.

V okviru skupnih razpoložljivih sredstev
za razpisana dela znaša delež PHARE
268.000 ECU.

Za sredstva PHARE bo pogodba za izva-
janje del sklenjena v obsegu zagotovljenih
sredstev po uredbi o začasnem financiranju
potreb iz proračuna RS v prvem polletju
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in pod odlož-
nim pogojem za znesek sredstev, ki bodo
zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 1997.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico črtati določena dela po svoji presoji
iz ponudbe.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok dokonča-
nja del pa je 4 mesece.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v zadnjih
treh letih v višini 3,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj petih projektih v zad-
njih petih letih, ki je po naravi in zapleteno-
sti primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija.
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo, ki je v celoti v angleščini, na
naslovu: Vodnogospodarski inštitut (VGI),
Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, p.p.3401,
ob vplačilu nevračljivega zneska v višini
35.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-50615 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri NLB Trg
Revolucije 1, Ljubljana s pripisom “Za po-
nudbeno dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.

V licitacijskem postopku bodo upošte-
vani samo tisti ponudniki, ki bodo plačali
razpisno dokumentacijo. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago ponudnikom od
datuma objave razpisa dalje. Ponudniki jo
morajo naročiti predhodno po telefonu za-
radi dogovora o datumu in načinu prevze-
ma.

Na željo bomo ponudniku dokumentaci-
jo poslali s kurirsko pošto na stroške ponud-
nika, vendar ne prevzemamo nikakršne od-
govornosti za izgubo ali prepozno dostavo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudnikove po-
nudbene cene v slovenskih tolarjih ali v pro-
tivrednosti v konvertibilni valuti.

3. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti izdelane v an-

gleškem jeziku.
Ponudbe morajo biti oddane v 30 kole-

darskih dneh od datuma objave razpisa, do
11. ure po lokalnem času na naslovu, nave-
denem v razpisni dokumentaciji. Odpira-
nje ponudb bo predvidoma istega dne ob
11.30 po lokalnem času na istem naslovu.
Odpiranja se lahko udeleži en predstavnik
ponudnika s pooblastilom. Odpiranje po-
nudb bo potekalo v skladu s pravili
PHARE.

Ponudniki lahko dobijo podrobnejša po-
jasnila glede ponudbe na naslovu: Igor Ko-
vačič, dig., VGI, Hajdrihova 28, Ljubljana,
tel. 061/12 64 122, 061/17 75 306, fax
061/12 64 162.

Ministrstvo za okolje in prostor

For the project “Flood protection of
Nova Gorica and Gorica” (SL - 9403.02.02)
in the frame of the Cross Border Coopera-
tion Programme, The Ministry of Environ-
ment and Physical Planning and Municipal-
ity Nova Gorica,

Issues this Invitation to Tender
for Rearrangement of River Vrtojbica

in Rožna dolina
Project is financed with European Un-

ion’s PHARE funds in frame of
Cross-Border Cooperation Programme
Slovene Italy (SL-9403).

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the member
states of the European Union, or of the ben-
eficiary countries of the PHARE pro-
gramme. Supplies and services offered must
originate from the above states.

1. Subject to tender
The tender is issued, for the selection of

a supplier of works for rearrangement of
river Vrtojbica in the section from Water
Retention Pikol to the state border, and com-
prise the rearrangement of river Vrtojbica
and all other works needed.

In the joint available budget for the works
tendered is the share of PHARE 268.000
ECU. For the funds of PHARE the work
contract will be concluded for the amount of
budget funds as per the Decree on temporary
finance spending from the budget of the RS
for the first half of 1977 (Official gazette of
RS, No. 77/96) and under deferrable condi-
tion for the amount of funds, provided within
the budget of RS for 1977.

If the tederer’s price for Works will ex-
ceed the available funds, the contractor
takes its right to drop any part of the work
form the tender.

The works should star immediately upon
the signing of the contract while the works
should be finalised in the period of 4 months.

Tenders for construction works should
be submitted only by companies meeting
the minimum qualifying criteria including
but not limited to:

– annual turnover in construction works
performed over the last three years amount-
ing to 3,000.000 ECU,

– successful experience as prime con-
tractor in construction works over the last
five years on at least five projects of a com-
parable nature and complexity to the works
tendered.

2. Tender dossier
Tender dossier may be obtained from

the address: Water Management Institute
(VGI), Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana,
p.p.3401, against payment of a non refunda-
ble fee of 35.000 SIT (Slovenian Tolars), or
equivalent in a convertible currency. Pay-
ments in SIT should be made by a bank
transfer to the A/C No. 50106-603-50615,
while foreign currency payments should be
made to the A/C No:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
Ljubljanska banka d.d. Trg revolucije 1,
Ljubljana with a reference “For tender doc-
uments”. Submission of payment certificate
will allow Tenderers to obtain the tender
documents.

Only Tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
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tenders. Upon Tenderer request and against
payment the documents will be promptly
dispatched by courier but no liability can be
accepted for loss or late delivery.

All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding to
2% (two percent) of the tender price in Slov-
enian Tolars or equivalent in a convertible
currency.

3. Submission of tenders
Tender must be prepared in English lan-

guage.
Tenders must be received in 30 days

from the date of issue this invitation, at
11,00 am (local time) at the address stated
in the tender documents. The opening ses-
sion will take place the same day at 11,30
am at the same address. Only one Tenderer
representative, submitting the power of at-
torney may attend the opening session. The
opening of tenders will follow PHARE reg-
ulations for opening sessions.

Tenderers requiring any further clarifi-
cation on the tenders may contact Mr. Igor
Kovačič, dipl. ing. VGI, Hajdrihova 28,
Ljubljana, phone 386 61 12 64 122 or 386
61 17 75 306, fax 386 61 12 64 162.

The Ministry of Environment
and Physical Planning

Ob-1232

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra in topografije: izdelava

digitalnih katastrskih načrtov, izdelava
skanogramov zemljiškokatastrskih

načrtov, priprava in izdelava testnih
izrisov

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Pivka,

2.2. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Lendava,

2.3. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Dravograd,

2.4. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Radlje ob Dravi,

2.5. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Podvelka-Ribnica,

2.6. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Muta,

2.7. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Vuzenica,

2.8. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Ravne-Prevalje,

2.9. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Črna,

2.10. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Novo mesto 1,

2.11. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Novo mesto 3,

2.12. Izdelava skanogramov zemljiško-
katastrskih načrtov s premikom v GK si-
stem območja Metlika 2 in Črnomelj 2,

2.13. Organizacija in izvedba šolanja za
delavce Geodetske uprave Republike Slo-
venije in implementacija programskih reši-
tev projektov Geodetske uprave Republike
Slovenije,

2.14. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Gornja Radgona,

2.15. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Sv. Jurij ob Ščavnici,

2.16. Priprava in izdelava testnih izrisov
iz digitalnih topografskih in kartografskih
baz.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Naročnik bo opravil izbiro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, t.j. za vsako od raz-
pisanih nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu
naročnika, po predhodni najavi en dan vna-
prej po telefonu: 178-49-18 (Vesna Divjak).

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
bodo ponudniki, ki so prevzeli razpisno do-
kumentacijo, prejeli izključno na informa-
tivnem dnevu, ki bo organiziran dne 18. 4.
1997, ob 11. uri na sedežu naročnika, Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Po-
nudniki morajo svoja vprašanja oziroma
zahteve po pojasnilih dostaviti v pisni obli-
ki, z oznako “Javni razpis za izvedbo nalog
s področja zemljiškega katastra in topogra-
fije - vprašanja”, najkasneje do dne 16. 4.
1997, in sicer do 13. ure v sprejemno pisar-
no ali po faksu na štev. 178-49-09.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

– naloga pod tč 2.1.: 1,600.000 SIT,
– naloga pod tč 2.2.: 2,280.000 SIT,
– naloga pod tč 2.3.:  190.000 SIT,
– naloga pod tč 2.4.:  150.000 SIT,
– naloga pod tč 2.5.:  190.000 SIT,
– naloga pod tč 2.6.:  470.000 SIT,
– naloga pod tč 2.7.:  310.000 SIT,
– naloga pod tč 2.8.:  560.000 SIT,
– naloga pod tč 2.9.:  350.000 SIT,
– naloga pod tč 2.10.: 3,800.000 SIT,
– naloga pod tč 2.11.: 4,300.000 SIT,
– naloga pod tč 2.12.:  650.000 SIT,
– naloga pod tč 2.13.: 35,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.14.: 2,000.000 SIT,
– naloga pod tč 2.15.:  250.000 SIT,
– naloga pod tč 2.16.: 1,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji - tč.1).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je do dne
25. aprila 1997 najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj - ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zem-
ljiškega katastra (navedba posamezne raz-
pisane naloge, na katero se nanaša ponud-

ba)”oziroma “Ne odpiraj - ponudba za raz-
pis za izvedbo nalog s področja topografije
(za nalogo 2.16.)

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (I.del -
Razpisni pogoji) pod 1. točko, alinee 1 - 6
predloži le enkrat. Ti podatki oziroma do-
kumenti naj bodo predloženi v posebni ovoj-
nici v 2 izvodih z oznako ponudnika in na-
vedbo “Ne odpiraj - ponudba za razpis za
izvedbo nalog s področja zemljiškega kata-
stra in topografije - skupna dokumentacija”.

Ponudniki, ki izvajajo prvič naloge izde-
lave skanogramov oziroma izdelave digital-
nih katastrskih načrtov, predajo rezultate te-
sta za izdelavo skanogramov oziroma za
izdelavo digitalnih katastrskih načrtov en-
kratno v posebnih ovojnicah z oznako po-
nudnika in navedbo “Ne odpiraj - ponudba
za razpis nalog s področja zemljiškega kata-
stra- test za izdelavo skanogramov” oziro-
ma navedbo “Ne odpiraj - ponudba za raz-
pis nalog s področja zemljiškega katastra-
test za izdelavo digitalnih katastrskih načr-
tov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 25. apri-
la 1997 ob 10.30 v prostorih sejne sobe
Geodetske uprave Republike Slovenije.
Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– ocena izdelanega testa za naloge od

2.1. do 2.11. in 2.14. ter 2.15., oziroma na-
logo 2.12,

– ocena izdelanega posebnega programa
izvedbe iz nalog 2.1. do 2.11. in 2.14. ter
2.15,

– ocena zmogljivosti in ločljivosti pred-
loženega risalnika za izvedbo naloge 2.16.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo!

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Geodetska uprava RS

Ob-1234

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
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z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 14/97
za izbiro izvajalca za dobavo komplet

ORTOSKOPA M-96
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
Komplet Ortoskopa M-96 vsebuje:
a) jarem ortoskopa,
b) zrcalni sklop,
c) torbica jarma ortoskopa,
d) torbica zrcalnega sklopa,
e) jelenska kožica za čiščenje,
f) zaboj kompleta.
3. Orientacijska vrednost del: 23,000.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: sukcesivno od 1. 9. 1997 do najkasneje
1. 9. 1998.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 2. 5. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 2. 5. 1997 po tel. 061/171-20-28
pri Podkoritnik, informativni dan pa bo
18. 4. 1997 ob 11.30, v sejni sobi Uprave za
logistiko Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
BO 14/97 - ORTOSKOP”

9. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997,
ob 12. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1235

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. list RS, št. 77/96) in v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 17/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo,
montažo in vzdrževanje tehničnega

blaga
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
Skupine tehničnega blaga:
a) okovje, vijaki in kovinska galanterija,
b) ročno in strojno orodje,
c) strojna oprema za vzdrževanje opre-

me in objektov,
d) ležaji,
e) pločevine in profili iz jekla in barvnih

kovin,
f) vodovodni material,
g) barve - laki, orodje in pribor za barva-

nje,
h) elektro potrošni material,
i) izdelki iz gume (jermeni), tekstila

(platna za ponjave),
j) filtri,
k) gradbeni material za vzdrževalna dela

(les, veziva, itd.),
l) ostali material; zaščitna oprema, ma-

terial za varjenje (žice, plini, itd.), kemična
varovala,

m) kooperacije;
– kooperacija z elektro industrijo,
– kooperacija s kovinskopredelovalno

industrijo,
– kooperacija s predelavo plastike.
Prednost pri izbiri imajo ponudniki s ši-

roko razvejano trgovsko mrežo po državi in
širokim asortimanom stalne zaloge.

3. Orientacijska vrednost del:
400,000.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998 (18 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 2. 5. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je

zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 2. 5. 1997 po tel. 061/171 2348 pri
Janko Erklavec.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 17/97 - Tehnično blago”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5.
1997, ob 13. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ob-1236

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 19/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
računalniško strojne in sistemske

programske opreme
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
1. Osebni računalniki, periferija in pri-

padajoča programska oprema.
1.1. Namizni osebni računalniki.
1.2. Prenosni računalniki.
1.2. Periferna oprema.
2. Aplikacijski in datotečni strežniki.
2.1. Aplikacijski strežniki z operacijskim

sistemom Windows NT.
2.2. Datotečni strežniki z operacijskim

sistemom Nowell Net Ware ali Windows
NT.

3. UNIX podatkovni, grafični strežniki
in delovne postaje.

3.1. Strežniki Hewlett-Packard, Sun Mi-
crosystems, Silicon Graphics z operacijskim
sistemom UNIX.

3.2. Delovne postaje Hewlett-Packard,
Sun Microsystems, Silicon Graphics z ope-
racijskim sistemom UNIX.

3.3. Pripadajoča programska oprema za
arhiviranje in nadzor delovanja sistemov.
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4. Sistem za upravljanje s podatkovnimi
zbirkami ORACLE.

4.1. ORACLE RDBMS sistem.
4.2. Razvojna orodja ORACLE in ORA-

CLE CASE.
4.3. Programska orodja za nadzor ORA-

CLE RDBMS.
3. Orientacijska vrednost del:

200,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: 1997 - 1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 2. 5. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 2. 5. 1997 po tel. 061/171 2411 pri
Koželj Bojan in 061/171 2361 pri Jurij Ber-
tok.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 5. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 19/97 - Računalniška strojna in sistem-
ska programska oprema”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5.
1997, ob 9.30 v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-1254

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa

pri adaptaciji in dozidavi Gimnazije
Kočevje

1. Predmet razpisa: opravljanje svetoval-
nega inženiringa pri adaptaciji in dozidavi
Gimnazije Kočevje.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije: 350 mio SIT.

3. Predvideni pričetek del: april 1997.
Predvideno dokončanje del: september

1998.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

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

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

5. Oddaja ponudb
Ponudbe z oznako “ponudba – Gimnazi-

ja Kočevje – Ne odpiraj” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana, Služba za investicije.

Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1997
ob 9. uri v prostorih Urada za šolstvo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

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

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

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

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

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

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

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

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 621-5/97 Ob-1255

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96
in 19/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odloka o proračunu Ob-
čine Bohinj za leto 1997 (Ur. l. RS, št.
16/97), objavlja Občina Bohinj

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi iz Občine Bo-
hinj,

– šolske in vzgojno-varstvene organiza-
cije,

– drugi izvajalci športnih programov.
II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-

slednje programe:
1. Program športa otrok in mladine

(1,036.800 SIT):
– program vadbe otrok in mladine v

športnih organizacijah,
– program športne značke,
– honoriranje kadrov v ŠŠD,
– smučarske in plavalne tečaje,
– organizacijo tekmovanja ŠŠD na med-

občinski ravni,
– nastopi na tekmovanjih ŠŠD na regij-

skem in višjem nivoju.
2. Programe društev (3,000.000 SIT):
– program kakovostnega in vrhunskega

športa,
– športno rekreativno dejavnost odraslih,
– progrmai v individualnih in kolektiv-

nih športnih panogah.
3. Program športne rekreacije (127.094

SIT):
– organizacija akcij,
– program športa upokojencev in invali-

dov,
– subvencija vstopnine za drsališče,
– promocija športa za vse.
4. Program skupnih strokovnih nalog

(156.632 SIT):
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov,
– sofinanciranje šolanja študentov Fakul-

tete za šport.
5. Vzdrževanje športnih igrišč in nakup

opreme (1,000.000 SIT).
6. Delo Športne zveze Radovljica za iz-

vedbo skupnega programa (800.000 SIT).
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi pravilnika o načinu vrednote-
nja športnih programov v Občini Bohinj. Z
izbranimi izvajalci bo Občina Bohinj skle-
nila ustrezno pogodbo.

IV. Rok za prijavo programov je najkasne-
je osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Prijave pošljite na naslov Športna zveza
Radovljica, Gorenjska cesta 26, 4240 Ra-
dovljica.

V. Izvajalci športnih programov, ki želi-
jo kandidarati za proračunska sredstva, so
dolžni poslati potrebne podatke na obraz-
cih, ki so na razpolago na Športni zvezi
Radovljica.

Občina Bohinj

Ob-1256

Na podlagi uredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja PGD
Podvinci, Podvinci 13/a

javni razpis
za dobavo gasilske prenosne motorne

brizgalne in osnovne opreme
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Podvinci, Podvinci 13/a, Ptuj.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 19 – 4. IV. 1997 Stran 1435

2. Predmet razpisa: dobava gasilske mo-
torne brizgalne ROSENBAUER “FOX” z
naslednjimi karakteristikami:

– BMW motor 4 taktni (neosvinčeni ben-
cin),

– električni zagon,
– halogenska svetilka moči 55W/12V,
– teža črpalke #132 kg (rezervoar za go-

rivo 22 l),
– kapaciteta črpalke 16001/min pri 8 bar.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom.
4. Merila za najugodnejšega ponudnika

so:
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši rok izdobave,
– garancija,
– seznam osnovne opreme,
– servis v oddaljenosti 20 km od sedeža

PGD Podvinci.
5. Ponudba mora prispeti na naslov: Ga-

silska zveza Mestne občine Ptuj, Natašina
pot 1/a, 2250 Ptuj, do vključno 10 dne po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj ponud-
ba”.

6. Odpiranje ponudb bo 10 dni po objav-
ljenem javnem razpisu v Uradnem listu RS
ob 14. uri v prostorih Gasilske zveze Mest-
ne občine Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Gasilski zvezi mestne občine
Ptuj, Natašina pot 1/a, tel 062/779-129.

Prostovoljno gasilsko društvo Podvinci

Ob-1257

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 Kozje

javni razpis
za sanacijo plazu

1. Naročnik: Občina Kozje, Kozje 37,
Kozje.

2. Predmet razpisa: sanacija plazu pod
krajevno cesto Stari trg–Lovski dom v Pil-
štanju.

3. Orientacijska vrednost del: 2,566.500
SIT.

4. Ponudba mora vsebovati elemente do-
ločene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok za izvedbo del,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Predviden rok za pričetek del je

10. maj 1997, rok za zaključek del je 15.
junij 1997.

7. Ponudniki lahko dobijo razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije vsak dan
med 8. in 12. uro na Občinskem uradu Obči-
ne Kozje, Kozje 37, Kozje, tel. 063/781-074.

8. Ponudniki morajo ponudbe oddati do
15. 4. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Kozje, Občinski urad, Kozje 37, 3260 Kozje.

Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za sanacijo plazu”. Na ovojnici mora biti
naveden naslov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Kozje, Kozje 37, v 8 dneh po
poteku roka za oddajo pismenih ponudb.
Ponudniki bodo o času odpiranja ponudb
pravočasno obveščeni. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Kozje

Št. 33/97 Ob-1258

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil in
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega  razpisa  za  oddajo  javnih  naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

nadzidavo Študentskega doma 4, v
Mariboru, Gosposvetska c. 87

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri nadzidavi Štu-
dentskega doma v Mariboru.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 30,000.000 SIT.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo potrebne informacije
ter razlage za izdelavo ponudbe vsak delov-
nik med 9. in 12. uro na Projekt MR inženi-
ring, d.d., Maribor, Svetozarevska 10, tel.
062/227-161, faks 062/23-765.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 25.000 SIT na ŽR št.
51800-601-10612.

5. Predvideni pričetek del je maj 1997.
6. Naročnik si pridržuje pravico spre-

membe obsega del vsled theničnih oziroma
finančnih razlogov pred sklenitvijo pogod-
be.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– plačila,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudba mora vsebovati podatke in

priloge:
a) ime in naziv ponudnika,
b) kopijo registracije, overjene v letu

1997,
c) referenčno listo zgrajenih objektov

zadnjih 2 let,
č) podatke o delovni sili, cenike o mate-

rialih in strojih, navedbo kooperantov,

d) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
e) terminski in finančni plan,
f) način obračunavanja del,
g) opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

30 dni,
h) garancijski rok,
i) finančni podatki (BON1, BON2), stari

največ 30 dni,
j) podpisani posebni pogoji.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 5. 5. 1997 do 12. ure na naslov:
Projekt MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
nadzidava Študentski dom”.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, dne 6. 5. 1997 ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 006054 Ob-1259

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za dela pri

gradnjah in obnovah
1. Naročnik in uporabnik nalog, za kate-

re se s tem razpisom iščejo primerni izvajal-
ci, bo JP Vodovod – Kanalizacija, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa
S tem razpisom se iščejo izvajalci, ki so

usposobljeni izvajati vsa dela pri gradnji in
obnovi vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, vključno z gradnjo in obnovo čr-
pališč, vodohramov, čistilnih naprav in osta-
lih objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema.

3. Lokacija razpisanih del: gradnje in ob-
nove se bodo izvajale v Ljubljani in bližnji
okolici.

4. Časovna opredelitev razpisanih del
S tem razpisom se bo priznala izbranim

izvajalcem primernost za izvajanje razpisa-
nih del za obdobje enega leta od dneva priz-
nanja primernosti. Naročnik si v primeru
utemeljenega razloga pridržuje pravico po-
daljšanja priznanja primernosti s tem razpi-
som izbranim izvajalcem še za šest mese-
cev. O podaljšanju priznanja primernosti bo
naročnik obvestil izvajalce s pismenim skle-
pom.

5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev:

5.1. reference – izvedena dela v letih
1994, 1995 in 1996 z navedbo podrobnejših
podatkov za posamezna dela (dolžina, pre-
mer, material, Q, V, EE) ločeno glede na
lokacijo (območje Ljubljane z okolico in
drugje);

5.2. strokovna usposobljenost stalno za-
poslenega kadra;

5.3. opremljenost ponudnika: mehaniza-
cija, merilna in druga oprema;
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5.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: reference pred letom 1994,
mnenja naročnikov realiziranih del, pozna-
vanje vodovodnega in kanalizacijskega si-
stema Ljubljane z okolico, stalni kooperanti
z referencami;

5.5. finančno stanje ponudnika;
5.6. način zavarovanja poslov oziroma

jamstva za dobro izvedbo del.
6. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis ob-

vezno predložiti še naslednjo dokumentaci-
jo:

6.1. vse listine, potrebne za dokazovanje
izpolnjevanja kriterijev iz 5. točke tega raz-
pisa;

6.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;

6.3. dovoljenje za obratovanje;
6.4. boniteto ponudnika (obrazec BON1

in BON2);
6.5. vse veljavne cenike podjetja, ki kan-

didira na tem natečaju in način valorizacije
predloženih cenikov v obdobju priznanja
primernosti; navesti je potrebno višino ma-
nipulativnih stroškov, ki jih bo izvajalec,
kot ponudnik s priznano primernostjo, nudil
v posameznih ponudbah na podizvajalska
dela;

6.6. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da so vsi podatki v ponudbi vero-
dostojni;

6.7. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da bo v primeru spremembe po-
datkov, na osnovi katerih je bil izbran kot
izvajalec, o spremembi takoj obvestil JP Vo-
dovod – Kanalizacija.

7. Preklic priznane sposobnosti
JP Vodovod – Kanalizacija si pridržuje

pravico, da znova oceni priznano primer-
nost izvajalcem, pri katerih se po izbiri spre-
menijo podatki, navedeni v 5. in 6. točkah
tega razpisa. V primeru negativne ocene ima
JP Vodovod – Kanalizacija pravico prekli-
cati priznano sposobnost za izvajanje razpi-
sanih del.

8. Rok za oddajo pismenih ponudb je 30
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: JP Vodovod – Kanalizacija,
Krekov trg 10, Ljubljana z oznako “Javni
natečaj o primernosti izvajalcev za dela pri
gradnji in obnovah – Ne odpiraj”. Ponudba
mora biti v zapečateni kuverti in pravilno
opremljena.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni

sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

Št. 006054 Ob-1260

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
razpisuje

javni natečaj
o primernosti izvajalcev za izdelavo

raziskav, študij in projektne
dokumentacije

1. Naročnik in uporabnik nalog, za kate-
re se s tem razpisom iščejo primerni izvajal-
ci, bo JP Vodovod – Kanalizacija, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa

S tem razpisom se iščejo usposobljeni
izvajalci za vse naslednje naloge: raziska-
ve, študije in projektno dokumentacijo vo-
dovodnega in kanalizacijskega omrežja, čr-
pališč, vodohranov, čistilnih naprav in osta-
lih objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema.

3. Lokacija razpisanih del
Raziskave, študije in projektna doku-

mentacija se bodo izdelovali za območje
Ljubljane z bližnjo okolico.

4. Časovna opredelitev razpisanih del
S tem razpisom se bo priznala izbranim

izvajalcem primernost za izvajanje razpisa-
nih del za obdobje enega leta od dneva priz-
nanja primernosti. Naročnik si v primeru
utemeljenega razloga pridržuje pravico po-
daljšanja priznanja primernosti s tem razpi-
som izbranim izvajalcem še za šest mese-
cev. O podaljšanju priznanja primernosti bo
naročnik obvestil izvajalce s pismenim skle-
pom.

5. Kriteriji za ugotavljanje primernosti
izvajalcev:

5.1. referenčni izdelki stalno zaposlene-
ga kadra pri ponudniku z navedbo nosilca
naloge in referenčni izdelki eventuelnih
strokovnih zunanjih sodelovcev;

5.2. strokovna usposobljenost in seznam
stalno zaposlenega kadra ter seznam even-
tuelnih stalnih strokovnih zunanjih sodelav-
cev;

5.3. opremljenost ponudnika: informacij-
ska, merilna, laboratorijska in druga opre-
ma:

5.4. ostalo, kar lahko vpliva na odločitev
o primernosti: tuje reference, nagrade, priz-
nanja, mnenja naročnikov realiziranih na-
log, poznavanje vodovodnega in kanaliza-
cijskega sistema Ljubljane z okolico;

5.5. finančno stanje ponudnika;
5.6. način zavarovanja poslov oziroma

jamstva za dobro izvedbo del.
6. Vsebina ponudbe
Ponudniki morajo k prijavi na razpis ob-

vezno predložiti še naslednjo dokumentacijo:
6.1. vse listine, potrebne za dokazovanje

izpolnjevanja kriterijev iz 5. točke tega raz-
pisa;

6.2. izpisek iz vpisa v sodni register, iz
katerega je razvidna dejavnost ponudnika.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe;

6.3. dovoljenje za obratovanje;
6.4. boniteto ponudnika (obrazec BON1

in BON2);
6.5. izjavo ponudnika (žig in podpis di-

rektorja), da so vsi podatki v ponudbi vero-
dostojni;

6.6. izjavo ponudnika (žig in podpis di-
rektorja), da bo v primeru spremembe po-
datkov, na osnovi katerih je bil izbran kot
izvajalec, o spremembi podatkov takoj ob-
vestil JP Vodovod – Kanalizacija.

7. Preklic priznane sposobnosti
JP Vodovod – Kanalizacija si pridržuje

pravico, da znova oceni priznano primer-
nost izvajalcem, pri katerih se po izbiri spre-
menijo podatki, navedeni v 5. in 6. točkah
tega razpisa. V primeru negativne ocene ima
JP Vodovod – Kanalizacija pravico prekli-
cati priznano sposobnost za izvajanje razpi-
sanih del.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS na

naslov: JP Vodovod – Kanalizacija, Krekov
trg 10, Ljubljana z oznako “Javni natečaj o
primernosti izvajalcev za izdelavo raziskav,
študij in projektne dokumentacije – Ne od-
piraj”. Ponudba mora biti v zapečateni ku-
verti in pravilno opremljena.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o ugotovljeni

sposobnosti v roku 45 dni od dneva roka
oddaje ponudb.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 03701-0001/97-13 Ob-1261

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj na podlagi 3. člena pravilnika o po-
stopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) v zvezi z 8.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za ureditev priprave
bazenske vode za letno kopališče Kranj

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1.

2. Predmet razpisa:
1. Ureditev filtrske postaje:
– zamenjati filtrirni medij,
– očistiti filtrski prostor,
– usposobiti cevovode,
– zamenjati poškodovane šobe za od-

vod vode.
2. Kurilnica:
– usposobitev kotla z gorilcem,
– usposobiti izmenjevalec toplote ali

ga nadomestiti z novim,
– usposobitev cevovoda.
3. Kemična priprava bazenske vode:
– urediti kloriranje bazenske vode,
– urediti sistem za regulacijo PH vred-

nosti,
– urediti sistem za dodajanje floku-

lanta.
4. Dovod vode v bazensko školjko in

iz nje, tudi otroški bazen:
– celotna ureditev dovoda vode od fil-

trske postaje, črpališča, izpusta v bazen in
zajema iz njega, ter ponovnega vračanja vo-
de preko filtra v bazen.

Enako tudi za otroški bazen.
3. Rok za dokončanje del in dobavo opre-

me je 20. 5. 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o boniteti (Bon 1, Bon 2),
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– k ponudbi mora ponudnik za točko 2.1,

2.2., 2.3, 2.4 priložiti izjavo, da je sezna-
njen z obsegom del in da jih je sposoben
izvesti v navedenem roku.

5. Merila za izbiro so razpisni pogoji in
ostali pogoji v skladu z odredbo o postopku
za izvajanje razpisa za oddajo javnih naro-
čil, predvsem pa:

– ponudbena cena,
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– plačilni pogoji najmanj: po izvršenih
delih ali po izvršenih situacijah,

– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– tehnične lastnosti ponujene opreme (tč.

2.3. in 2.4.),
– garancijski pogoji.
6. Naročnik si pridržuje pravico spreme-

niti obseg del v razpisu glede na pridobitev
sredstev (državna sredstva), ponudnik pa v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, oddelek za družbene javne službe,
Slovenski trg 1, v roku 10 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS do 10. ure.

V primeru, da se rok za oddajo ponudbe
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan. Javno odpiranje po-
nudb bo isti dan ob 11. uri v upravni stavbi
Mestne občine Kranj, soba 20, Slovenski
trg 1, Kranj.

8. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
označena “Ne odpiraj – ponudba za Letno
kopališče Kranj”. Na ovojnici mora biti na-
veden točen naslov ponudnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 10 dneh po dnevu
odpiranja ponudb.

10. Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo na TGRC III. faza – Pokriti
olimpijski bazen Kranj, Partizanska c. N.H.,
Kranj, pri Bojanu Ropretu, telefon
064/224-040.

Mestna občina Kranj

Št. 15/97 Ob-1262

Na podlagi sklepa Sveta mestne občine
Velenje št. 410/96 in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Urad
za javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo prometne

zasnove, kot osnovne za načrtovane
posege na cestno-prometnem omrežju
področij Vinske gore, Prelske, Lipja,
Lopatnika, Janškovo selo, Bevč, ter

Pirešice s povdarkom priključevanja teh
zaselkov na magistralno cesto M 10-8

Velenje-Celje
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,

Urad za javne gospodarske službe, Velenje,
Titov trg 1.

2. Predmet razpisa: kvantificiranje pro-
metnih obremenitev na obstoječi mreži, na-
poved obremenitev po predlogih novega
omrežja, analiza obstoječih, ter predlog no-
vih prometnih navezav na magistralno ce-
sto.

3. Rok za izvedbo je 60 dni od podpisa
pogodbe.

4. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse potrebne se-
stavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge.

5. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-

zi z razpisom v Mestni občini Velenje, kon-
taktna oseba je Peter Kosi dipl. inž., tel.
063/856-151.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kvaliteta podrobne razdelave projekt-
ne naloge,

– reference ponudnika in delovne skupine,
– ugodnejši roki izdelave naloge in ga-

rancija za njihovo doseganje.
7. Podpisane in pravilno opremljene po-

nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo biti dostavljene v tajništvo Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje, Titov trg 1/IV, do vključno 11. 4.
1997 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj – ponudba za izdelavo pro-
metne zasnove KS Vinska gora.

Odpiranje ponudb bo bo 10. uri v sejni
sobi Urada za javne gospodarske službe.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 10
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Velenje
Urad za javne gospodarske službe

Št. 04-35-3669/2-97 Ob-1263

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

zimske srajce
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

14.000 metrov tkanine za zimske srajce.
3. Orientacijska vrednost razpisanega de-

la je 7,700.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 5. 5. 1997. Predvideni rok dokonča-
nja del je 30. 6. 1997.

5. Dobava tkanine za zimske srajce se
bo izvršila na lokacijo proizvajalca srajc.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po pripadajočem

vrstnem redu glede na pomen v postopku
ocenjevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na

Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 7. 4.
1997 do 18. 4. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 21. 4. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošiljkah
se bo kot čas vložitve ponudbe upošteval čas
prispetja pošiljke na naslov naročnika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izdelavo tkanine za zimske srajce”. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje,
Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji za od-
piranje ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-1264

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Rogatec

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev okolja in
kanalizacije ob stanovanjskem bloku v

Rogatcu – I. faza
1. Investitor: Občina Rogatec, Rogatec

159.
2. Predmet razpisa: ureditev okolja in ka-

nalizacije ob stanovanjskem bloku v Rogat-
cu – I. faza po projektu IPTI d.o.o., Mari-
bor, št. 2/97 z marca 1997.

3. Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki v roku 5 dni od objave
razpisa med 8. in 10. uro pri tajniku občine
Pavlu Strajnu, tel.: 063/827-127.

5. Rok za pričetek del: 12. 5. 1997.
6. Rok za dokončanje del je en mesec.
7. Plačilo po mesečni situaciji, potrjeni s

strani nadzornika.
8. Kriteriji za izbiro ponudbe:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
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10. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba za ureditev okolja in ka-
nalizacije ob stanovanjskem bloku v Rogat-
cu – I. faza”.

11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do četrtka, 24. 4. 1997 do 12. ure priporoče-
no ali oddane osebno na naslov: Občina
Rogatec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero so
vabljeni vsi ponudniki, bo v četrtek, 24. 4.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 12 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-1265

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 Rogatec

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije plazu na

cesti Dobovec–Sv. Rok
1. Investitor: Občina Rogatec, Rogatec

159.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu na ce-

sti Dobovec–Sv. Rok s pilotno steno. Glede
na razpoložljiva finančna sredstva mora po-
nudba vsebovati sanacijo I. faze – oporna
konstrukcija, medtem ko odvodnjavanje ni
predmet razpisa.

3. Orientacijska vrednost del: 5,800.000
SIT.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki v roku 5 dni od objave
razpisa med 8. in 10. uro pri tajniku občine
Pavlu Strajnu, tel.: 063/827-127.

5. Rok za pričetek del: 12. 5. 1997.
6. Rok za dokončanje del je en mesec.
7. Plačilo po mesečni situaciji, potrjeni s

strani nadzornika.
8. Kriteriji za izbiro ponudbe:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

10. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba za sanacijo plazu na cesti
Dobovec–Sv. Rok”.

11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do petka, 25. 4. 1997 do 12. ure priporočeno
ali oddane osebno na naslov: Občina Roga-
tec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo v petek, 25. 4.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 12 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-1266

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS,

št. 59/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Rogatec

javni razpis
za izbiro izvajalca za rušitev

stanovanjskega objekta Rogatec št. 41 in
ureditev okolice

1. Investitor: Občina Rogatec, Rogatec
159.

2. Predmet razpisa: rušitev stanovanjske-
ga objekta Rogatec št. 41 po elaboratu ruši-
tvenih del Iping d.o.o., Rogaška Slatina z
decembra 1994 in ureditev okolice.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

4. Elaborat rušitvenih del dobijo zainte-
resirani ponudniki v roku 5 dni od objave
razpisa med 8. in 10. uro pri tajniku občine
Pavlu Strajnu, tel.: 063/827-127.

5. Rok za pričetek del: 8. 5. 1997.
6. Rok za dokončanje del je en mesec.
7. Plačilo po mesečni situaciji, potrjeni s

strani nadzornika.
8. Kriteriji za izbiro ponudbe:
– reference na tovrstnih delih,
– ponudbena cena,
– garancija za kvaliteto del,
– rok izvedbe del.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti iz-
javo, da so se na kraju samem seznanili s
stanovanjskim objektom, ki ga je potrebno
porušiti.

10. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba za rušitev stanovanjske-
ga objekta Rogatec št. 41 in ureditev okoli-
ce”.

11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do torka, 15. 4. 1997 do 12. ure priporočeno
ali oddane osebno na naslov: Občina Roga-
tec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

12. Javno odpiranje ponudb, na katero
so vabljeni vsi ponudniki, bo v torek, 15. 4.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Rogatec

Št. 663-05-003/97-5 Ob-1267

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje stikov z

javnostjo
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izvajanje stikov z javnostjo.
Delo bo obsegalo: organiziranje in vodenje
stikov z javnostjo, opravljanje dnevne ana-
lize medijskih sporočil, pripravo tiskovnih

konferenc, pripravo in svetovanje pri nasto-
pih na TV in RA, strokovno organizacijske
naloge pri nastopih ministra v javnosti, iz-
delavo analize oddaj in nastopov, pripravo
in oblikovanje informativnih gradiv za no-
vinarje, pripravo posebnih dogodkov, go-
vorov, predavanj in nastopov v javnosti ter
komuniciranje s sredstvi javnega obvešča-
nja. Izvajalec bo obvezen zagotoviti stalno
prisotnost enega delavca na sedežu naročni-
ka za opravljanje navedenih nalog najmanj
8 ur dnevno vsak delovni dan.

3. Orientacijska vrednost ene svetovalne
ure znaša 2.700 SIT bruto.

4. Predvideni rok pričetka izvajanja del
je 1. 5. 1997.

5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference na področju sti-

kov z javnostjo,
– druge reference izvajalca,
– cena.
6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-

ma ime in naslov ponudnika ter odgovorno
osebo, dokazilo o registraciji, seznam refe-
renc ponudnika, zasnovo projekta, struktu-
ro cene ter vzorec pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
prispeti na naslov ministrstva do vključno
16. 4. 1997 do 12. ure ali priporočeno po
pošti na naslov ministrstva.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
stiki z javnostjo”.

8. Odpiranje pondub bo 18. 4. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na naslovu naročnika ali po tel.:
178-33-31.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-1268

Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in v skladu z odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del ureditve poročne

dvorane v Grajski kapeli v Murski
Soboti

1. Naročnik: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vabi
zainteresirane ponudnike, ki želijo sodelo-
vati na javnem razpisu, da pripravijo po-
nudbe na podlagi razpisne in projektne do-
kumentacije 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).

2. Predmet razpisa: ureditev poročne
dvorane v grajski kapeli v Murski Soboti,
Trubarjev drevored 4.

3. Vsebina ponudbe: k ponudbi morajo
ponudniki priložiti dokaz o registraciji firme.
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4. Orientacijska vrednost: 9,500.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost vsebine ponudbe,
– ponudbena cena za razpisana dela,
– ugodni plačilni pogoji, fiksnost cen,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
6. Oddaja ponudb in rok: rok za oddajo

ponudbe je 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

Rok začne teči z dnem objave. Zapečate-
no ponudbo z oznako “Ne odpiraj – poročna
dvorana” je treba dostaviti na naslov Mest-
na občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo v 8 dneh po končanem razpisu. O
izbiri bodo ponudniki obveščeni v zakoni-
tem roku.

8. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo dobite na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa 2, soba št. 10.

Mestna občina
Murska Sobota

Št. 0048-308/19-97 Ob-1269

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v I. polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za postavitev zunanje
ograje in zapornice, ter adaptacijo
prostorov za pridržanje v Ljubljani
1. Predmet razpisa:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– ključavničarska dela,
– mizarska dela,
– slikopleskarska dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

2,200.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana.
4. Predviden zaključek del: maj 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedbenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

– prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/19-97 za po-

stavitev zunanje ograje in zapornice, ter
adaptacijo prostorov za pridržanje v Ljub-
ljani – dokumentacija,

– druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/19-97 za postavitev zu-
nanje ograje in zapornice, ter adaptacijo pro-
storov za pridržanje v Ljubljani – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
24. 4. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 25. 4. 1997 ob
9. uri, v prostorih Visoke policijsko-var-
nostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.

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

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziroma
veljavna registracija podjetja, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev na dan odpiranja ponudb,
podpisani in žigosani razpisni pogoji, po-
datki o finančnem stanju (BON1, BON2 ozi-
roma BON3), v nasprotnem primeru bo po-
nudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 8., 9. in 10. 4. 1997 od
9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 535/1-1997 Ob-1270

Javni razpis
za odstranitev in uničenje posebnih

odpadkov na deponiji
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: prevzem in uničenje

ca. 1.000 kom. kovinskih 200 l sodov na-
polnjenih z ostanki PVC past z vsebnostjo
težkih kovin, (barvil) in topil.

Odpadke lahko prevzame le organizacija,
ki je registrirana za tako vrsto dejavnosti.

Ponudba naj zajema kompleten odkop
sodov, nakladanje, očiščenje prostora pod
sodovi, odvoz in predelavo oziroma uniče-
nje navedenih odpadkov v Sloveniji ali v
zamejstvu.

3. Izvide vzorcev in podrobnejše infor-
macije lahko ponudniki dobijo na upravi JP
Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj pri Jožetu Stružniku, dipl. org. tel.
064/340-410.

4. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe z najugodnejšim ponudnikom. Do-
končanje del po dogovoru v najkrajšem
možnem času.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– reference,
– kompleksnost ponudbe,
– takojšen pričetek del.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji,
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni,
– cena, ki mora biti v SIT s prometnim

davkom in vsemi ostalimi kompletnimi da-
jatvami,

– plačilni pogoji s tem, da je cena fiksna,
– terminski plan izvedbe (okvirno),
– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– eventualne druge ugodnosti,
– opis ponujene tehnologije uničenja.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.

7. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-
zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali, če je ta najcenejša ali najugod-
nejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremu-
koli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel,  ker  njegova  ponudba  ni  bila
sprejeta.

8. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: JP Komunala Kranj, p.o., Ulica Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj v 30 dneh od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure. Na
zgornjem naslovu bo istega dne ob 12. uri
tudi odpiranje ponudbe.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba odstranitev odpadkov”.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 20 dni po odpira-
nju ponudb.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Št. 012-3/95-21 Ob-1271

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega rzapisa 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) Mestna občina Novo mesto
objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija Kettejevega

drevoreda
Orientacijska vrednost razpisanih del je

7,000.000 SIT.
1. Investitor razpisanih del je: Mestna

občina Novo mesto.
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2. Razpisna dokumentacija je na voljo
(plačilo materialnih stroškov v višini 2.000
SIT) na Mestni občini Novo mesto, Sekreta-
riatu za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1
(soba št. 32, Antonija Milojevič), od dneva
objave vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Strokovne informacije pa vam posreduje
Mirko Grahek (068/317-231).

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
4. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan

do 12. ure od dneva objave razpisa na Mest-
ni občini Novo mesto, Sekretariatu za ko-
munalne zadeve, Seidlova cesta 1. Ponudba
mora biti vsaka v svoji ovojnici zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba – sana-
cija Kettejevega drevoreda”.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, soba št. 67/II.

5. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 006-1/97-21 Ob-1272

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) Mestna občina Novo mesto
objavlja

javni razpis
za oddajo del: javne razsvetljave na
obvozni cesti v Dolenjskih Toplicah
1. Investitor razpisnih del je: Mestna ob-

čina Novo mesto.
2. Orientacijska vrednost del je

4,800.000 SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

na Upravi Mestne občine Novo mesto, Se-
kretariatu za komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1, soba št. 32, tel. 068/317-232 Anto-
nija Milojevič, (ob plačilu materialnih stroš-
kov v višini 2.000 SIT za posamezna razpi-
sana dela), takoj po objavi javnega razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
5. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

6. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Upra-
vi Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za komunalne zadeve, Seidlova cesta 1. Po-
nudba se odda v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj, ponudba za javno razsvet-
ljavo – Dolenjske Toplice”.

Odpiranje ponudb je javno in bo nasled-
nji delovni dan po prispetju ponudb ob
12. uri v prostorih Uprave Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

Če se izteče rok oddaje ponudbe oziro-
ma dan za odpiranje ponudbe na dela prost

dan,  se  šteje  za  oddajo  ponudbe  in  čas
odpiranja ponudb, prvi naslednji delovni
dan.

7. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-1273

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. RS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Stanovanjski sklad mest-
ne občine Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje

večstanovanjskega objekta – lamela C,
ob Razlagovi ulici v Murski Soboti
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne

občine Murska Sobota.
2. Predmet razpisa: gradnja večstano-

vanjskega objekta – lamela C, ob Razlagovi
ul. v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
ca. 305,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: junij 1997–april
1998.

5. Razpisno in projektno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo na Stanovanjskem
skladu Mestne občine Murska Sobota, Kar-
doševa 2 (tel. 31-000).

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne in projektne dokumentacije ter 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).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, ugodni plačilni po-
goji,

– fiksnost cene – avansa ni; ponudnik
mora ponuditi ponudbeno ceno v dveh va-
riantah:

a) ponudba na “funkcionalni ključ”,
b) obračun del po izmerah,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del ter, da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
8. Ponudnik lahko predlaga racionaliza-

cijo projekta oziroma da svoje pripombe na
projekt. Ponudnik mora obvezno ponuditi
ponudbeno ceno, posebej v skladu z dano
projektno tehnično dokumentacijo in danim
popisom del in posebej s predlagano racio-
nalizacijo projekta.

9. Možnost je tudi soinvestiranja za
eventualno izgradnjo objekta s strani izva-
jalca del, oziroma dela objekta, ki je name-
njen gradnji za trg.

10. K ponudbi morajo ponudniki priloži-
ti dokaz o registraciji firme.

11. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Rok začne teči z
dnem objave natečaja.

Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-
ba, Ne odpiraj – Razlagova” je treba dosta-
viti na naslov Stanovanjski sklad Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota.

Ponudbe morajo biti narejene v skladu z
razpisnimi pogoji naročnika in 12. členom
odredbe, sicer jih komisija ne bo obravna-
vala.

12. Naročnik si pridržuje pravico, izbra-
ti več izvajalcev del glede na določena dela
iz razpisne dokumentacije, ravno tako si pri-
držuje pravico do eventualnega zmanjšanja
obsega del.

13. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Murska Sobota

Št. 354-35-9/97-1800-14 Ob-1274

Konzorcij občin za izvajanje regijskega
projekta Center za gospodarjenje z odpadki
– CEGOR objavlja

javni razpis
za izdelavo primerjalne presoje vplivov
na okolje za prednostne lokacije Centra
za gospodarjenje z odpadki – CEGOR

Ponudbo na javni razpis morajo ponudni-
ki predložiti v roku 10 dni od datuma objave,
na naslov Mestna občina Maribor, Komunal-
na direkcija, Slovenska ul. 40, Maribor.

Za vsa dodatna pojasnila je na voljo Ja-
nez Ekart, tel. 062/227-527.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nici z oznako “Javni razpis – Presoja o vpli-
vih na okolje CEGOR”. Na ovojnici mora
biti naslov, telefonska številka in faks po-
nudnika.

1. Naročnik je Konzorcij občin za izgrad-
njo regijskega projekta Center za gospodar-
jenje z odpadki – CEGOR, ki ga zastopa
župan Mestne občine Maribor, dr. Alojz
Križman, dipl. inž.

2. Predmet razpisa
V teku je vrednotenje prednostnih loka-

cij za projekt gospodarjenja s komunalnimi
odpadki na regionalnem nivoju (CEGOR).
V ožjem izboru je pet lokacij, za katere je
potrebno izdelati primerjalno presojo o vpli-
vih na okolje. V skladu z zahtevami zakona
o varstvu okolja je za značilne vplive pose-
ga na okolje (geologija, naravna in kulturna
dediščina, kmetijske površine, krajina, vo-
de, tla, zrak, hrup, živi svet) potrebno že
pred pričetkom posega ugotoviti obstoječe
stanje na prednostnih lokacijah, oceniti vpliv
predvidenega posega ter na podlagi stro-
kovne primerjave med posameznimi lokaci-
jami za obravnavane sestavine okolja ob-
jektivno določiti sprejemljivost predvidene-
ga posega na posameznih lokacijah. V prvi
fazi mora izvajalec skupaj z naročnikom
določiti dokončen obseg in podrobno vsebi-
no primerjalne presoje vplivov na okolje.

Center za gospodarjenje z odpadki bo
obsegal odlagališče, sortirnico, kompostir-
nico in upravno stavbo s potrebnimi infra-
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strukturnimi objekti. Na CEGOR bodo do-
važali in tu obdelovali odpadke po predhod-
nem ločenem zbiranju na izvoru. Načrtovan
je dovoz komunalnih in njim podobnih od-
padkov iz devetih občin. V sortirnici bodo
iz odpadkov ločevali del odpadkov, ki jih je
še možno uporabljati, preostanek bodo od-
ložili na urejeno in zatesnjeno odlagališče.
V kompostirnici bodo iz bioloških odpad-
kov pridelovali kompost.

3. Obseg del
3.1 Scoping
Podlaga za natančno opredelitev vsebine

presoje bodo že opravljene raziskave v zve-
zi s projektom CEGOR. Na podlagi uteme-
ljenih pripomb in strokovne opredelitve ob-
sega del bo vsebina izbrane ponudbe pred
pričetkom del ustrezno dopolnjena.

3.2. Opis projekta vključuje dispozicijo
obravnavane problematike, opis tehnološ-
kih značilnosti posega, povzetek dosedanje
obravnave, opis prostorskih značilnosti
prednostnih lokacij.

3.3. Opis obstoječega stanja okolja
Posnetek stanja pred posegom predstav-

lja izhodišče za oceno vplivov predvidene-
ga posega na okolje. Posnetek stanja bo na
osnovi izsledkov že opravljenih študij in
raziskav, literaturnih podatkov, ekspertne-
ga znanja in drugih virov obdelal stanje pred
pričetkom posega za vse obravnavane se-
stavine okolja.

3.3.1. Geološko geomehanske lastnosti
– geološka sestava,
– geomehanske karakteristike.
3.3.2. Hidrogeološke razmere, površin-

ske in podzemne vode
– vodni režim,
– površinske vode.
3.3.3. Hrup
– obstoječe ravni hrupa,
– hrup po predvidenem posegu.
3.3.4. Zrak
– obstoječa onesnaženost zraka,
– mikroklimatske razmere v vplivnem

območju posega.
3.3.5. Tla in vegetacija
– pedološke značilnosti,
– onesnaženost tal na potencialnih loka-

cijah.
3.3.6. Živi svet
– inventarizacija flore, favne in vegeta-

cije na potencialnih lokacijah.
3.3.7. Kmetijstvo
– pridelovalni potencial,
– obstoječe povezave in dostopi,
– lastniška struktura.
3.3.8. Gozdarstvo
– območja z lovogojitveno funkcijo,
– varovani gozdovi,
– požarna ogroženost,
– lastniška struktura.
3.3.9. Poselitev
– potencialna območja za širjenje in po-

zidavo,
– lastniška struktura,
– povezave.
3.3.10. Turizem in rekreacija
– obstoječe povezave,
– kakovost prostora.
3.3.11. Druga raba
3.3.12. Naravna dediščina
3.3.13. Kulturna dediščina
3.3.14. Vidne kakovosti prostora in kra-

jinske značilnosti

3.3.15. Psihosocialno okolje
3.4. Vplivi na okolje
Ocena stanja na potencialnih lokacijah

brez predvidenega posega (ničelna opcija)
in napoved končnega stanja po posegu. Iz-
delava ocene tako pozitivnih kot negativnih
vplivov na okolje, in sicer za čas gradnje, za
čas obratovanja in za čas po zaprtju odlaga-
lišča, evidentiranje posrednih in neposred-
nih vplivov, kratkoročnih in dolgoročnih
vplivov in medsebojno povezavo med posa-
meznimi vplivi.

3.5. Omilitveni ukrepi
Ovrednotenje predlogov za omilitvene

ukrepe med gradnjo in obratovanjem.
3.6. Spremljanje okolja
Predlogi za spremljanje stanja okolja

med posegom in v času obratovanja za po-
samezne sestavine okolja.

3.7. Opozorila glede celovitosti projekta
in poročila ter težav pri njuni izdelavi

Viri podatkov in informacij, uporablje-
nih pri izdelavi poročila z oceno njihove
zanesljivosti.

Poglavje mora vključevati tudi oceno za-
nesljivosti posameznih segmentov obdelave
in iz tega izhajajočo zanesljivost posamez-
nih segmentov in poročila kot celote.

3.8. Povzetek poročila s sklepno oceno
za širšo javnost

Povzetek poročila s sklepno oceno mora
biti oblikovan tako, da bo razumljiv širši
javnosti.

3.10. Priloge
– uporabljeni viri,
– grafične in fotografske priloge,
– tematske karte po segmentih.
Končno poročilo mora vključevati sez-

nam delovne skupine, uporabljeno metodo-
logijo vrednotenja ter upoštevani zakonski
in administrativni okvir.

4. Splošna načela
Presoja vplivov na okolje mora biti za-

snovana in izdelana v skladu z veljavno za-
konodajo in domačimi predpisi. Za področ-
ja, ki jih domača zakonodaja ne obravnava,
je potrebno upoštevati prakso držav EU.

Delovne metode morajo biti javne in ned-
voumne in v skladu z zakonskimi predpisi
ter vključene v referenčni okvir. Vsi nume-
rični postopki in računalniški programi mo-
rajo vključevati dokazila o ponovljivosti
le-teh.

Pri pripravi presoje mora izdelovalec
upoštevati usmeritve, izhajajoče iz doseda-
njih pripravljalnih del.

Končni izdelek je last investitorja. Izva-
jalec mora za vse oblike javne predstavitve
in publiciranja pridobiti investitorjevo pi-
smeno soglasje. Izvajalec prevzame obvez-
nost, da sodeluje pri predstavitvi študije jav-
nosti in da jo tolmači v javnosti razumljivi
obliki. Vsi sodelavci za posamezne segmen-
te so strokovno in moralno odgovorni z last-
noročnimi podpisi študije.

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o pooblastilu Ministrstva za

okolje in prostor RS za izdelovanje poročil
o vplivih na okolje,

– kadrovsko sestavo ponudnika,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da

je njegova ponudba izdelana v skladu z raz-
pisnimi pogoji,

– podroben načrt dela s časovnim in fi-
nančnim kontekstom po fazah,

– opis metod izvajanja dela za vsak seg-
ment popisa onesnaževalcev z ovrednoteni-
mi stroški dela in materialnimi stroški ter
vrednost za posamezen profil strokovnja-
kov,

– celotno delovno skupino s poimensko
navedenimi eksperti, ki bodo odgovorni za
določen segment, z referencami ter ponud-
bami podizvajalcev oziroma zunanjih sode-
lavcev o nameravanem sodelovanju pri po-
pisu,

– razpoložljivo računalniško in program-
sko opremo.

6. Okvirni rok za izvedbo popisa in izde-
lavo končnega poročila je 75 dni od podpisa
pogodbe.

7. Ponudbena cena je fiksna in mora vse-
bovati postavke ločeno za stroške dela in
materialne stroške po posameznih poglav-
jih. Ponudbena cena naj vključuje 5% pro-
metni davek.

Eventualna dodatna dela naročnik in po-
nudnik dogovorita s posebnim dogovorom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.

8. V ponudbi mora biti naveden rok ve-
ljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od
90 dni.

9. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja razpisane naloge,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z raz-
pisanimi merili za izbiro.

11. Naročnik ponudnikom ne priznava no-
benih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

Za konzorcij občin
projekta CEGOR

Mestna občina Maribor

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu skupščine objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 16 z dne 21. III. 1997,
Ob-1064, Št. 56/97 se predlog sklepa v
11. točki pravilno glasi:

Predlog sklepa: sprejme se sklep o izdaji
četrte emisije navadnih obveznic v skup-
nem znesku 1,5 milijarde SIT, z vsebino
kot je navedena v predlogu sklepa, ki je
sestavni del tega sklepa.

Volksbank–Ljudska banka d.d.
uprava

Ob-1190

Na podlagi 7. člena statuta Tovarne moč-
nih krmil Črnci, d.d., sklicujem
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3. redno skupščino
družbe Tovarna močnih krmil Črnci,

d.d.,
ki bo v četrtek 24. 4. 1997 ob 12. uri v

prostorih uprave družbe v Črncih 2a, Apa-
če.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in notar-

ja.
Predlog sklepa: izvoli se predstavnik

skupščine, zapisnikar, preštevalec glasov in
notar.

3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1996 skupaj z revizor-
jevim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Uporaba in razdelitev dobička za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leto 1996, ter predla-
gana višina dividende.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997 se imenuje AUDIT,
d.o.o., Murska Sobota.

6. Sprejem spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe v skladu s predlogom.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v predlagani višini.
8. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

TMK Črnci, d.d.
direktor

Ob-1221

Na osnovi točke B.–sedmega poglavja
statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v torek, 6. maja 1997, na sedežu
družbe, Plinarniška ul. 9, Maribor, s pričet-
kom ob 11. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

4. Poslovno poročilo družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta, se sprejme predlagano po-
slovno poročilo družbe za leto 1995.

5. Sklep o delitvi dobička za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep o delitvi do-
bička za leto 1993, 1994 in 1995 v predlo-
ženem besedilu.

6. Predlog gospodarskega načrta za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme predlog gospodar-
skega načrta za leto 1997 v predloženem
besedilu.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo predlagane spremembe statuta družbe.

8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1997 imenuje Valuta,
Družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva
13, Maribor.

9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta. Skupščina za
člane nadzornega sveta – predstavnike del-
ničarjev izvoli:

1. Mom Zlatka,
2. Birsa Olgo,
3. dr. Križman Alojza,
4. dr. Krope Jurija.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na svoji seji dne 24. 3. 1997 za člane
nadzornega sveta – predstavnike delavcev
izvolil:

5. Denac Vladimirja,
6. Rec Olgo.
10. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se članom nadzornega sve-
ta določijo nagrade skladno s predlogom.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni
pisarni družbe od 4. aprila 1997 do 5. maja
1997, od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Plinarna Maribor, d.d.

začasna uprava

Št. 410-97 Ob-1222

Skladno z 7.2. točko statuta družbe Pro-
jektivni biro Velenje, d.d., Velenje, Prešer-
nova 8, uprava sklicuje

1. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Projektivni

biro Velenje, d.d., Velenje, Prešernova 8,
ki bo v torek, 13. maja 1997 ob 12. uri v

prostorih družbe v Velenju, Prešernova 8 in
predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: začasna uprava ugotovi
sklepčnost, izvolijo se predsednik skupšči-
ne, dva preštevalca glasov, notar in zapisni-
kar.

2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava poročila začasne uprave o

poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem bese-
dilu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
in razrešitev članov začasnega nadzornega
sveta.

6. Predlog sklepa: razrešijo se člani za-
časnega nadzornega sveta, za člane nadzor-
nega sveta se izvolijo predlagani člani.

7. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju podjetja v letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1996.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave Projektivni
biro Velenje, d.d., Velenje, Prešernova 8,
vsak delovni dan od 10. do 13. ure od 11. 4.
1997 dalje do dne zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 1. 3. 1997 in
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom,
katerih prijava udeležbe na skupščini je pris-
pela na sedež družbe tri dni pred skupščino,
to je najkasneje do 9. 5. 1997.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pisno
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi tega
vabila pri tajništvu uprave družbe.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dolž-
ni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Pri drugem skli-
cu bodo udeleženci sprejemali sklepe ne gle-
de na število prisotnih delničarjev.

Projektivni biro Velenje, d.d.
začasna uprava

Št. 204352 Ob-1242

Na osnovi 17. člena sporazuma notra-
njih delničarjev PAP Telematika, d.d., Ljub-
ljana, sklicujem

5. zbor notranjih delničarjev
PAP Telematika, d.d. Ljubljana,

ki bo v petek, 11. aprila 1997, ob 11. uri
v Stekleni dvorani hotela Lev na Vošnjako-
vi 1, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter prešte-
valca glasov in potrditev dnevnega reda.

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. zbo-
ra notranjih delničarjev in udeležencev pro-
grama notranjega odkupa.

3. Obravnava dnevnega reda 3. seje
skupščine delniške družbe PAP Telematika
ter določitev smernic skupnemu zastopniku
na skupščini delniške družbe.

4. Določitev dela dividend za plačilo
obroka kupnine za potrebe odkupa preosta-
lih delnic.

5. Razno
PAP Telematika

predsednik odbora
notranjih delničarjev

Št. 204352 Ob-1243

Uprava  PAP-Telematika,  d.d.  Ljublja-
na, Pivovarniška 6, Ljubljana, vabi delni-
čarje na

3. sejo skupščine
PAP-Telematika, d.d. Ljubljana,

ki bo v četrtek, 15. 5. 1997 ob 11. uri na
sedežu delniške družbe na Pivovarniški 6 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da

je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika, zapisnikarja-preštevalca gla-
sov in notarja.

Na predlog uprave se izvoli:
– predsednika skupščine,
– zapisnikarja-preštevalca glasov in
– notarja.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-

sti.
Na osnovi poročila zapisnikarja-prešte-

valca glasov predsednik skupščine ugotovi,
da je skupščina sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava poročila revizorja za po-

slovno leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo o reviziji računovodskih izkazov za
leto 1996.

6. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996, v predloženem besedilu.

7. Obravnava in odločanje o sklepu o
delitvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za poslovno leto
1996 po predlogu uprave in mnenju nadzor-
nega sveta.

8. Obravnava in sprejem sklepa za obli-
kovanje sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se sklep za obli-
kovanje sklada lastnih delnic po predlogu
uprave.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja:

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagano revizorsko družbo.

10. Obravnava poročila predsednika o
delu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: poročilo o delu nadzor-
nega sveta se sprejme.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred za-
stopanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu delniške družbe PAP-Telematika,
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisa-
ti seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celotno gradivo, obrazložitve ter druge in-
formacije so delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila dajo svoje pripombe
ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene
predloge pisno upravi družbe. Uprava in
nadzorni svet bosta o utemeljenih predlo-
gih sprejela svoja stališča in bosta o spre-
minjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila imenske del-
ničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

PAP-Telematika, d.d. Ljubljana
uprava

generalni direktor

Ob-1239

Nadzorni svet družbe Julon d.d. na pod-
lagi čl. 7.4.2. statuta družbe sklicuje

3. redno letno skupščino
delniške družbe Julon d.d.,

ki bo v ponedeljek 5. maja 1997 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe Julon, d.d.
v V. nadstropju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in
– izvolitev predsednika skupščine in nje-

govega namestnika,

– izvolitev verifikacijske in volilne ko-
misije,

– imenovanje zapisnikarja in dveh ove-
rovateljev zapisnika,

– imenovanje notarja za sestavo notar-
skega zapisa.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in njegovega namestnika, verifi-
kacijsko in volilno komisijo. Imenuje se za-
pisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter
notarja za sestavo zapisa.

2. Poročilo o letnem poslovanju in raz-
poreditev ugotovljenega dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo, iz katerega je razvidno, da
je rezultat poslovanja dobiček v višini
184,638.673,79 SIT.

Skupščina sprejme sklep, da se ugotov-
ljeni dobiček v poslovnem letu 1996, na dan
31. 12. 1996 uporabi za:

– kritje izgube iz preteklih let v višini
81,734.577,20 SIT,

– kritje revalorizacije izgube iz preteklih
let v višini 7,192.642,80 SIT,

– oblikovanje rezervnega sklada v višini
95,711.453,79 SIT.

Ugotovljeni dobiček za leto 1996 se raz-
poredi na zgoraj navedene postavke na dan
31. 12. 1996.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta Ju-
lona d.d.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta družbe, in sicer:
Kraus Edi (predsednik), Beccegato Tonino,
Murgese Mario, Torresani Bruno, Škorja
Branko, Petan Anton.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska družba Iteo
revizija.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta, tako da se celotno besedi-
lo statuta nadomesti s predlaganim besedilom.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v kadrovski
službi družbe Julon d.d. vsak delovni dan od
14. 4. 1997 naprej, med 8.30 in 11. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetni-

ki navadnih delnic razredov (bivše A), B, C,
(bivše D), E, F in G osebno ali po svojih
pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih.
Lastniki delnic E nimajo volilne pravice.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu Julon d.d. Ljub-
ljana, Letališka c. 15.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo v
zameno za vabilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo za eno uro odložena, čez eno
uro (ob 13. uri) pa je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.

Julon d.d.
nadzorni svet

Št. 8/97 Ob-1240

Na podlagi 10. člena statuta delniške druž-
be UKO Kropa d.d. uprava družbe sklicuje
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3. skupščino
delniške družbe UKO Kropa,

ki bo v torek, 6. maja 1997 ob 13. uri na
sedežu družba Kropa 7a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti in potrditev

dnevnega reda,
b) imenovanje predsednika skupščine,

zapisnikarje, preštevalca glasov ter potrditev
notarja.

Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejme predlagani dnevni

red.
b) imenujejo se predsednik skupščine,

zapisnikar, preštevalec glasov in notar za
sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 196 s predlogom za
kritje izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 s predlogom o kritju izgube.

3. Obravnava in sprejem poslovnega na-
črta za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovni načrt družbe za leto 1997 v predlože-
ni vsebini.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo  za  dnevni  red  s  predlogi

sklepov  je  delničarjem  na  vpogled  na
sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge.
Predlogi so lahko le v pisni obliki in razum-
no utemeljeni.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ozi-
roma predložijo pisno pooblastilo za zasto-
panje.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

UKO Kropa d.d.
uprava

Ob-1241

Na podlagi točke 7.3. statuta družba Ho-
teli Morje d.d., uprava sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 5. 1997 ob 13. uri v konfe-

renčni dvorani Hotela Riviera, Obala 33,
Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti

skupščine,
b) izvolitev delovnih teles skupščine (iz-

volitev predsednika skupščine, dveh prešte-
valcev glasov, zapisnikarja in potrditev no-
tarja).

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
delničarjev družbe Hoteli Morje d.d. Porto-
rož.

3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1996 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše Audit
d.o.o. Murska Sobota.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka z mnenjem nadzornega sveta.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
čistopis statuta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1997.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, razen pod 6. točko, kjer je pred-
lagatelj sklepa nadzorni svet sam.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine – Milan Ma-

rinič,
– za  preštevalki glasov – Laura Boškin

in Tatjana Štamberger,
– za zapisnikarja – Lorela Dobrinja.
Za notarska opravila se imenuje notarka

Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k 2. točki: sprejme se

poslovnik o delu skupščine delničarjev druž-
be Hoteli Morje d.d. Portorož.

3. Predlogi sklepa k 3. točki: potrdi se
letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom revizijske hiše Audit
d.o.o. Murska Sobota.

4. Predlog sklepa k 4. točki: nerazpore-
jeni dobiček iz leta 1996 v višini
2,416.852,50 SIT se nameni za pokrivanje
izgube iz leta 1993. Del izgube iz leta 1993
v višini 20,440.691,21 SIT ostane nepokri-
ta.

5. Predlog sklepa k 5. točki: sprejmejo
se predlagane spremembe, dopolnitve in či-
stopis statuta.

6. Predlog sklepa k 6. točki: za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe za leto
1997 se imenuje revizijska hiša Audit d.o.o.
Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je naj-
kasneje  3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine, to je do 6. 5. 1997, družbi pisno
prijavil svojo udeležbo. Prijava se šteje za
pravočasno, če najkasneje do 6. 5. 1997 pris-
pe na sedež družbe.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če
le-to ni shranjeno pri družbi.

Pooblaščenec delničarja mora imeti pi-
sno pooblastilo, na katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in številu glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda, s predlogi sprememb in dopolnitva-
mi statuta ter čistopis statuta, je na vpogled
na sedežu družbe, Obala 33, Portorož, in
sicer vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica do dneva sklica zaseda-
nja skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev, oziroma njihovih poob-
laščencev ali zastopnikov in zaradi sestave
in podpisa seznama prisotnih oziroma za-

stopanih delničarjev, odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Glasovnice
se dvignejo pred vhodom v dvorano, naj-
manj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Ko-
likor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 9. 5. 1997 ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hoteli Mozirje d.d., Portorož
uprava družbe

Št. 200 Ob-1244

Uprava delniške družbe na podlagi 283.
člena zakona o gospodarskih družbah ter
38. člena statuta družbe sklicuje

drugo skupščino,
delniške družbe Peko, Tržič,

ki bo v torek, 6. maja 1997 ob 11. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Tržiču, Cesta
Ste Marie aux Mines 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklpčnosti, izvolitev predsednika in prešte-
valcev glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvoli se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisa se imenu-

je predlagani notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1993,

1994, 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo družbe za leto 1993, 1994 in 1995.
3. Revizijsko poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

opravljeni reviziji in mnenje o računovod-
skih izkazih.

4. Informacija o poslovanju družbe v le-
tu 1996.

Predlog sklepa: informacija o poslovanju
družbe v letu 1996 se sprejme na znanje.

5. Sanacijski načrt družbe.
Predlog sklepa: potrdi se predloge v zve-

zi s sanacijskim načrtom družbe.
6. Verifikacija sporazumov o restruktu-

riranju dolgov s predlogom sklepov.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani

sklepi.
7. Določitev sejnin za člane nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlog sejnin.
8. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: potrdi se predlagano re-

vizijsko družbo.
Navodilo delničarjem
Z gradivom za skupščino se delničarji

lahko seznanijo na sedežu družbe, Cesta Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, v tajništvu pred-
sednika uprave, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

O vseh sklepih se glasuje javno z gla-
sovnicami. Sklepe sprejmejo delničarji z na-
vadno večino oddanih glasov, razen za spre-
jem sprememb statuta, ko je za sprejem po-
trebna večina 3/4 pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Vsaka delnica ima
1 glas.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne s priporočeno pošto ali osebno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Zastop-
nik oziroma pooblaščenec se mora pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
15 minut pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 6. 5.
1997 ob 12. uri v istem prostoru. Na ponov-
nem zasedanju se veljavno odloča ne glede
na udeležbo delničarjev.

Peko, tovarna obutve d.d. Tržič
predsednik uprave

Št- 1-11-1 Ob-1248

Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. uprava sklicuje

10. skupščino,
ki bo dne 8. 5. 1997 ob 10. uri v Ljublja-

ni, Trg republike 3, v prostorih LB HIPO, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles.

Predlog sklepa uprave: izvolijo se pred-
sednik skupščine, predsednik komisije za
izvedbo volitev in dva preštevalca glasov,
imenuje se zapisnikar. Seji bo prisostvoval
povabljeni notar.

2. Ugotovitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se dnevni red.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog spre-

memb in dopolnitev statuta po predlogu
uprave v predloženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sprememb: sprejme se letno po-

ročilo za leto 1996 po predlogu uprave v
predloženem besedilu.

5. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-
tve dobička za leto 1996 in nerazporejenega
dobička iz preteklih let po predlogu uprave
v predloženem besedilu.

Gradivo za skupščino s predlogi  skle-
pov za vse točke dnevnega reda je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave delniške
družbe v Ljubljeni, Pražakova 4/III, vsak
delovnik od 9. do 12. ure v času od 8. 4.
1997 do vključno 8. 5. 1997.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, C in H, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Ljubljani, Praža-
kova 4/III, pisno prijavijo svojo udeležbo.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje 14. 5. 1997 ob
11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni.
Kompas MTS d.d., Ljubljana

direktorica uprave

Št. 980/97-1373 Ob-1246

Na osnovni 35. člena statuta Banke Ce-
lje d.d. in sklepa 6. redne seje upravnega
odbora Banke Celje d.d. sklicujem

12. redni zbor
Banke Celje d.d.,

ki bo v sredo, dne 23. 4. 1997, ob 10. uri
v dvorani Celjskega doma v Celju, Krekov
trg 3.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnih

teles ter imenovanje notarja:
– tričlanskega delovnega predsedstva,
– tričlanske verifikacijske komisije,
– tričlanske komisije za štetje glasov,
– zapisnikarja,
– notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: zbor banke potrdi delov-

na telesa v predlaganem sestavu in imenuje
notarja.

2. Pregled in potrditev zapisnika: 11.
zbora Banke Celje d.d. z dne 15. 11. 1996 s
poročilom o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi pra-
vilnost oblikovanja sklepov in stališč 11.
seje zbora banke in vzame na znanje poro-
čilo upravnega odbora o kapitalskih udelež-
bah v času od 1. 10. 1996 do 31. 3. 1997.

3. Poročila o poslovanju Banke Celje d.d.
s predlogom o razporeditvi dobička za leto
1996.

3.1. Revizijsko poročilo o poslovanju
banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo o reviziji računovodskih izkazov za
leto 1996 s strani revizijske družbe Coopers
& Lybrand d.d., Ljubljana.

3.2. Poročilo nadzornega odbora Banke
Celje d.d.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo Nadzornega odbora Banke Celje d.d.

3.3. Letno poročilo Banke Celje d.d. za
leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme let-
no poročilo Banke Celje d.d. za leto 1996.

3.4. Predlog o uporabi dobička za leto
1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log uporabe dobička, ugotovljenega po revi-
diranih računovodskih izkazih za leto 1996.

4. Sklep o ugotovitvi neto dolžnikov
banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sez-
nam neto dolžnikov za leto 1996 in ugotav-
lja, da so v upravnem oziroma nadzornem
odboru Banke Celje d.d. trije predstavniki
neto dolžnikov banke.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-
vizorja za poslovno leto 1997.

6. Poslovna politika banke za leto 1997.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

slovno politiko za leto 1997.
7. Kapitlaske udeležbe v bankah in ne-

bančnih organizacijah.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sk-
lep o kapitalskih udeležbah v bankah in ne-
bančnih organizacijah.

8. Predlog sprememb statuta Banke Ce-
lje d.d.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme spre-
membe statuta Banke Celje d.d.

9. Razrešitev in nadomestna izvolitev
oziroma imenovanje članov organov banke.

Predlog sklepa: zbor banke razreši in na-
domestno izvoli člane upravnega odbora in
razreši in nadomestno imenuje člane nad-
zornega odbora Banke Celje d.d.

Na 12. zboru Banke Celje d.d. bodo del-
ničarji odločali o objavljenih predlogih za
posamezno točko dnevnega reda.

Zbora delničarjev se lahko udeležijo vsi
delničarji banke, glasovalno pravico pa ima-
jo delničarji, lastniki navadnih delnic na
ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo ban-
ke najmanj tri delovne dni pred zasedanjem
zbora banke in ostanejo vpisani do konca
zasedanja. Imetniki navadnih delnic na pri-
nosnika imajo glasovalno pravico, če le-te
deponirajo 10 dni pred zasedanjem zbora v
Banki Celje d.d. v Sektorju zakladništva ozi-
roma, da v tem času dostavijo potrdilo o
deponiranju delnic pri notarju ali drugi po-
slovni banki.

Eden ali več delničarjev, katerih deleži
dosegajo skupno dvajsetino ustanovitvene-
ga kapitala banke lahko pisno zahtevajo do-
polnitev dnevnega reda vsaj 10 dni pred
zasedanjem zbora v Banki Celje d.d. v Sek-
torju zakladništva.

Vabila s pooblastili in glasovnicami bodo
poslana delničarjem banke, ki posedujejo več
kot 500 delnic. Vsi ostali delničarji (pravne
osebe) lahko dvignejo pooblastila in glasov-
nice na sedežu banke v Sektorju zakladniš-
tva. Delničarji (fizične osebe) lahko dvigne-
jo prijavnice za zbor banke in glasovnice na
sedežu banke v Sektorju zakladništva. Poob-
lastila in prijavnice lahko dvignejo najkasne-
je pet dni pred zasedanjem zbora.

Udeleženci zbora banke predložijo pol
ure pred pričetkom zbora izpolnjena poob-
lastila oziroma prijavnice.

Gradivo s predlogi sklepov vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke
bo na voljo v Banki Celje d.d., Vodnikova
2, Celje v Sektorju zakladništva, soba 112.

Če zbor ne bo sklepčen bo ponovno za-
sedanje istega dne, to je 23. 4. 1997, ob 12.
uri na istem kraju in bo takrat veljavno od-
ločal ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Banka Celje d.d.
predsednik upravnega odbora

Razne objave

Popravek

V raznih objavah skupščine družbe Do-
nit, kemična industrija, d.d., Medvode, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 17, z dne
28. III. 1997, Ob-1143 se:
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– v prvem odstavku začetek teksta pra-
vilno glasi: Skupščina družbe Donit, kemič-
na industrija, d.d., Medvode...

– podpisnik pravilno glasi: Likvidacij-
ski upravitelj Mihaela Krenk.

Uredništvo

Ob-1197

Na podlagi sporazuma o sodelovanju na
področju kulture, vzgoje in izobraževanja,
znanosti in tehnike med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Francije z dne
6. novembra 1992, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije, Sloven-
ska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov projektov v okviru

programa znanstveno-tehničnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo

in Republiko Francijo, Proteus
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je program skupnih

dejavnosti, Proteus.
3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-

pisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte raziskovanja, financirane v
okviru nacionalno-raziskovalnega programa
(Ur. l. RS, št. 8/95), ali odobrene mednarod-
ne projekte;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;

– slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi sočasno.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je do konca leta 1998.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 1998.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem in fran-
coskem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in francoskem

nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in francoskih

raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in fran-

coskega nosilca projekta ter sodelujočih ra-
ziskovalcev z najpomembnejšimi publikaci-
jami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta.
8. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpi-
sa do vključno 30. aprila 1997 med 9. in
15.uro v prostorih Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50,
tel.: 13 11 107 (kontaktna oseba: Alenka
Kocjan).

9. Merila za izbiro so:
– kvaliteta znanstvenega projekta,
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin,

– perspektive sodelovanja - možnosti
razširitve mednarodnega znanstvenega so-
delovanja,

– uporabnost projekta v praksi.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis v okviru slovensko-francoskega
znanstvenega sodelovanja 1998 Proteus-pr-
vo leto oziroma Proteus-drugo leto oziroma
Proteus-tretje leto”, morajo ponudniki do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Alen-
ka Kocjan, Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

11. Ovojnice s ponudbo morajo prispeti
do vključno 1. maja 1997 do 12. ure, ko-
likor se kandidati prijavljajo prvič, do
vključno 15. septembra 1997 kolikor se pri-
javljajo za drugo leto sodelovanja in do
vključno 31. maja 1997 kolikor se prijavlja-
jo za tretje leto sodelovanja.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (sejna soba), dne
5. maja 1997 ob 10. uri, za Proteus-prvo le-
to, za Proteus-drugo leto 16. septembra 1997
in za Proteus-tretje leto 2. junija 1997.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
po 4. zasedanju slovensko-francoskega me-
šanega odbora, predvidoma pred 31. decem-
brom 1997.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Alenki Kocjan, vodji Od-
delka za bilateralno znanstveno-tehnološko
sodelovanje.

Št. 111/97 Ob-1208

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana, organizira izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
ter v ta namen na podlagi 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
ter na podlagi pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge ogranizaci-
je (Ur. l. RS, št. 38/94 in 53/95) objavlja

razpis
za financiranje podiplomskega študija

in raziskovalnega usposabljanja mladih
raziskovalcev

1. Naročnik in predmet razpisa: Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, razpisuje financiranje podi-
plomskega študija in raziskovalnega uspo-
sabljanja mladih raziskovalcev v letu 1997,

2. Pogoji: kandidate za mlade razisko-
valce prijavijo na razpis raziskovalne sku-
pine - organizacijske enote visokošolskih in
drugih zavodov, ki opravljajo raziskovalno
dejavnost (v nadaljevanju: raziskovalna sku-
pina).

I. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna
skupina v usposabljanje

a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti državljan Republike Slove-

nije ali Slovenec brez slovenskega držav-
ljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije,

2. mora imeti visoko strokovno izobraz-
bo ustrezne smeri (povprečna ocena dodi-
plomskega študija najman 8) in biti vpisan

na podiplomski študij, oziroma izjaviti, da
bo vpisal podiplomski študij v šolskem letu
1997/1998,

3. starost do 28 let za magistrski oziro-
ma enovit doktorski študij in do 31 let za
doktorski študij v primeru, da ima kandidat
že opravljen magisterij.

Prednost bodo imeli kandidati vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata
znanosti.

b) ponudba na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. okvirni program študijskega in razi-

skovalnega usposabljanja,
3. pregled raziskovalnih projektov, ki jih

izvaja raziskovalna skupina,
4. potrdilo visokošolskega zavoda o vpi-

su na podiplomski (doktorski) študij / izja-
vo kandidata o nameravanem vpisu,

5. potrdilo o slovenskem državljanstvu
oziroma dokazilo, da je kandidat tujec slo-
venskega porekla,

6. izjavo kandidata, da se lahko osebni
podatki, navedeni v ponudbi, uporabijo za
evidence oziroma sezname, določene s
pravilnikom o usposabljanju in vključeva-
nju mladih raziskovalcev v raziskovalne, vi-
sokošolske in druge organizacije (Ur. l. RS,
št. 38/94 in 53/95).

c) merila za ocenjevanje ponudb:
– ocena dodiplomskega študija,
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

skupine, izvajalke usposabljanja,
– dosedanje izvrševanje obveznosti mla-

dih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– prekinitve usposabljanja oziroma neiz-

polnjevanje pogodbenih obveznosti,
– zaposlitev mladih raziskovalcev po za-

ključenem usposabljanju.
d) čas financiranja usposabljanja glede

na vrsto usposabljanja:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat

brez magisterija) do štirih let.
II. Kandidat, ki ga prijavlja raziskovalna

skupina za doktorsko usposabljanje v tujini
a) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti državljan Republike Slove-

nije,
2. mora imeti visoko strokovno izobraz-

bo ustrezne smeri (povprečna študijska oce-
na najmanj 8) oziroma opravljen magisterij,

3. starost praviloma do 28 let.
b) ponudba na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. program študija in usposabljanja v tu-

jini na področju potrebnem vitalizacije,
3. podatke o instituciji in kvalificirano-

sti tujega mentorja,
4. predvidene raziskovalne zadolžitve

mladega raziskovalca po vrnitvi ter zagoto-
vilo predlagatelja vloge glede potrebne
opreme in druge infrastrukture, ki bo omo-
gočala popolno izrabo in prenos v tujini
pridobljenega znanja,

5. dokazilo o sprejemu kandidata na dok-
torski študij,

6. potrdilo o slovenskem državljanstvu,
7. izjavo kandidata, da se lahko osebni

podatki, navedeni v ponudbi, uporabijo za
evidence oziroma sezname, določene s
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pravilnikom o usposabljanju in vključeva-
nju mladih raziskovalcev v raziskovalne, vi-
sokošolske in druge organizacije (Ur. l. RS,
št. 38/94 in 53/95).

c) merila za ocenjevanje ponudb:
– dosedanji študijski in raziskovalni re-

zultati kandidata,
– ocena programa usposabljanja,
– zagotovilo, da v Sloveniji ni ustreznih

možnosti za dokončanje doktorata znanosti
zaradi pomanjkanja ustreznih mentorjev ali
raziskovalne opreme.

Ministrstvo bo ob drugih enakih pogojih
dalo prednost kandidatom s področij, kjer
uveljavlja in izvaja program vitalizacije.

3. Orientacijska vrednost za izvedbo pro-
grama razpisa je 300 mio SIT.

4. Prijavne obrazce za obe obliki uspo-
sabljanja z navodili lahko ponudniki dvig-
nejo vsak delovni dan med 7. in 16. uro pri
vratarju Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Slovenska 50. Informacije
daje Marta Sluga vsak torek, sredo in četr-
tek med 10. in 14. uro osebno ali po telefo-
nu 13-11-107, int. 311.

5. Ponudbe na razpis morajo biti oddane
na predpisanih obrazcih, skladno z navodili
in v dveh izvodih.

Pisne ponudbe z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni raz-
pis za izbiro mladih raziskovalcev”, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, 1000 Ljubljana.

6. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke, do vključno 16. maja 1997 do 12. ure.

7. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje. Nepravočasnih
in nepravilno opremljenih ponudb komisija
ne bo obravnavala.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na Sloven-
ski 50, Ljubljana, dne 20. maja ob 10. uri.

9. Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnih
teles opravilo ocenitev ponudb in sprejelo
sklep o izboru kandidatov, sprejetih na us-
posabljanje. O izbiri bodo ponudniki ob-
veščeni v 45 dneh od dneva odpiranja po-
nudb. Začetek financiranja bo predvidoma
možen s 1. oktobrom 1997, za kandidate, ki
so že vključeni v podiplomski študij, pa
eventuelno po sprejetju proračuna za letoš-
nje leto.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ljubljana

Št. 902-1/97 Ob-1207

Odbor za podeljevanje nagrad Republi-
ke Slovenije na področju šolstva na podlagi
7. člena zakona o nagradah Republike Slo-
venije na področju šolstva (Ur. l., RS 56/94)
ter 2. člena pravilnika o delu odbora za po-
deljevanje nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva objavlja

razpis
nagrad Republike Slovenije na področju

šolstva za leto 1997
Nagrade Republike Slovenije na področ-

ju šolstva se podeljujejo za najvišje dosež-
ke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu
delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju
pedagoške teorije in prakse ter k povezova-
nju obeh z ožjim in širšim okoljem.

Kandidate(-ke) za nagrade lahko predla-
gajo fizične in pravne osebe.

Področja
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),

skupina, zavod ali druga organizacija na po-
dročju predšolske vzgoje, osnovnega šolst-
va, osnovnega glasbenega šolstva, izobra-
ževanja in usposabljanja otrok in mladost-
nikov z motnjami v razvoju, srednjega šol-
stva, izobraževanja odraslih, višjega in
visokega šolstva, dijaških in študentskih do-
mov, šolstva pripadnikov madžarske in ita-
lijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v
Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopol-
nilnega pouka slovenskega jezika in kulture
za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od
tega na posameznem področju največ 3(tri).

Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija, če
deluje na posameznem področju najmanj 10
let.

Posameznik(-ica) lahko prejme nagrado
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(a) najmanj 30 let.

Nagrade in kriteriji za dodelitev
Nagrada za posebno uspešno vzgojno-

izobraževalno, inovacijsko in organizacij-
sko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat(-ka) nasled-
nje pogoje:

– če ima naziv svetnik(-ica) ali je izvo-
ljen(-a) v naziv visokošolskega učitelja,

– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanje,

– če je dosegel(-a) nadpovprečne in v
javnosti potrjene rezultate na področju vzgo-
je in izobraževanja.

Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(-ka) najmanj 20 let deja-
ven(-a) na področju vzgoje in izobraževa-
nja ali če je upokojen(-a).

Nagrada za avtorsko delo na področju
učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
podeli, če izpolnjuje kandidat(-ka) nasled-
nje pogoje:

– če ima najmanj naziv svetovalec(-ka)
ali je izvoljen(-a) v naziv visokošolskega
učitelja ali sodelavca(-ke),

– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
področju vzgoje in izobraževanja,

– če je v zadnjih petih letih napisal(a-)
vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika
ugodno ocenila oziroma je pripravil(-a) več
učnih pripomočkov, ki so bili ugodno oce-
njeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja.

Nagrada se lahko podeli tudi v primeru,
če je kandidat(-ka) najmanj 20 let dejave(-a)
na področju vzgoje in izobraževanja ali če
je upokojen(-a).

Nagrada za najvišje dosežke v znanstve-
no-pedagoškem delu v vzgoji in izobraže-
vanju se lahko podeli, če izpolnjuje kandi-
dat(-ka) naslednje pogoje:

– če ima naziv znanstveni(-a) svet-
nik(-ica) ali je izvoljen(-a) v naziv visoko-
šolskega učitelja ali znanstvenega sodelav-
ca(-ke),

– če najmanj 10 let ustvarjalno deluje na
znanstveno-pedagoškem področju vzgoje in
izobraževanja,

– če je v zadnjih petih letih napisa(-a)
vsaj eno znanstveno delo na področju vzgo-

je in izobraževanja, ki je pomembno prispe-
valo k razvoju tega področja, h kvaliteti
pedagoškega dela in vključevanju študen-
tov v raziskovalno-študijske procese v viso-
kem šolstvu.

Nagrada se lahko podeli tudi, če je kan-
didat(-ka) upokojen(-a).

Nagrada za življenjsko delo v vzgoji in
izobraževanju se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat(-ka) naslednje pogoje:

– če je najmanj 30 let dejaven(-a) na po-
dročju vzgoje in izobraževanja,

– če njegovi(njeni) učenci, dijaki, štu-
dentje oziroma odrasli dosegajo nadpov-
prečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na najvišjjih domačih ter tujih tekmova-
njih,

– če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojno-izobraževalnem, svetovalnem,
mentorskem, strokovnem ali znanstveno-ra-
ziskovalnem delu,

– če se je vidno uveljavil(-a) na področ-
ju dodiplomskega, podiplomskega izobra-
ževanja oziroma stalnega strokovnega spo-
polnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.

Nagrada se lahko podeli tudi, če je kan-
didat(-ka) upokojen(-a).

Obvezne sestavine predloga za nagrado
Predlog za dodelitev nagrade mora vse-

bovati:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov

stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-k), naslov

stalnega bivališča, izobrazbo ter zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, na-
slov, natančen opis dejavnosti zavoda ali
druge organizacije,

– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
Predlog z utemeljitvijo in dokazili prav-

ne in fizične osebe pošljejo v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana, s pripisom: “Ne
odpiraj – razpis za nagrade na področju šol-
stva”, ali jih prinesejo osebno do ponedelj-
ka, 8. septembra 1997, do 12. ure.

Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ljubljana

Št. 17/97 Ob-1276

REI Konzorcij poslovni center, Letališ-
ka 33/4, Ljubljana, v sodelovanju z Mestno
upravo Mestne občine Ljubljana in Druš-
tvom arhitektov Ljubljana razpisuje

javni in pozivni, anonimni,
enostopenjski, državni, arhitekturni,

programsko-projektni natečaj za
pridobitev projektne rešitve na osnovi
predloženih programov za trgovsko in

poslovno stavbo na zazidalnem območju
CO 2/1 B Bavarski dvor v merilu

M 1 : 200
in

na osnovi določil prostorsko ureditvenih
pogojev, izdelavo urbanistično

arhitekturne zasnove kompleksne in
integralne ureditve celotnega območja

urejanja CO 2/1 Bavarski dvor v
Ljubljani v merilu M 1 : 200

Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki že-
lijo ustvarjalno prispevati k čim boljši reši-
tvi natečajne naloge. Pravico do udeležbe
imajo vsi državljani Republike Slovenije.
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Pri avtorskih skupinah mora biti do udelež-
be upravičen vsak posamezni avtor. Pri
pravnih osebah morata zahteve za fizične
osebe izpolnjevati vsaj avtor in eden od part-
nerjev.

Vabljeni udeleženci natečaja so avtorji v
preteklosti nagrajenih urbanistično-arhitek-
tonskih rešitev na tem območju. Na nateča-
ju ne morejo sodelovati osebe in organiza-
cije, ki so bile neposredno udeležene pri
izdelavi natečajne naloge in razpisa, člani
žirije, izvedenci, ki sodelujejo pri delu žiri-
je, poročevalci ter njihovi zakonci in sorod-
niki. Avtorji oziroma avtorske skupine lah-
ko konkurirajo na natečaju le z enim avtor-
skim predlogom.

Natečaj je razpisan v skladu z načeli pra-
vilnika o izvajanju natečajev ZDAS 1996.

Natečajna naloga je izdelava projektne
rešitve v merilu 1 : 200 na osnovi predlože-
nih programov za trgovsko in poslovno stav-
bo na zazidalnem območju CO 2/1 B in na
osnovi določil prostorsko ureditvenih pogo-
jev, izdelava urbanistično arhitekturne za-
snove kompleksne in integralne ureditve ce-
lotnega območja urejanja CO 2/1 Bavarski
dvor v merilu 1 : 200.

Ocenjevalna komisija:
predsednik: prof. mag. Vladimir Braco

Mušič dia – REI,
podpredsednik: prof. mag. Peter Gabri-

jelčič, dia – DAL,
člani: Marjeta Zornada, dia – REI; Janko

J. Zadravec, dia – DAL; Fabio Škopac, REI;
Andrej Mlakar, dia – DAL; Tomaž Brate,
dia – DAL;

stalna  namestnika: Milena Todorič-To-
plišek, dia – DAL; Darko Škodič, REI,

poročevalka: Mira Stantič, dia – DAL;
skrbnica: Alma Zavodnik, dia – DAL.

Natečaj prične z objavo v časopisu Delo.
Informacije in razpisni pogoji za sodelova-
nje na natečaju so na voljo v pisarni DAL.
Natečajniki lahko prevzamejo gradivo oseb-
no ali po pošti od 7. 4. 1997 do vključno 21.
4. 1997 na naslovu DAL, Karlovška 3, 1000
Ljubljana, tel. 061/221-612. Kavcijo 80.000
SIT predhodno nakažejo na žiro račun DAL,
št. 50100-678-48802. Dokazilo o vplačilu
(kopija virmana) mora biti predložena oseb-
no ali po pošti.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo na naslov DAL, 1000
Ljubljana, Karlovška 3 do 5. 5. 1997. Oce-
njevalna komisija bo odgovorila na vpraša-
nja do 12. 5. 1997.

Rok za oddajo natečajnih del je sreda
2. 7. 1997 do 14. ure na DAL, Karlovška 3,
Ljubljana, z oznako “Natečaj Bavarski
dvor”.

Za dela, ki bodo poslana po pošti ali
železnici sta veljavna datum in ura poštnega
žiga. Udeleženci, ki bodo dela poslali po
pošti ali železnici morajo hkrati s telegra-
mom obvestiti DAL o oddaji natečajnega
dela. V telegramu morajo navesti številko
pošiljke.

Ocenjevalna komisija bo delo zaključila
do 21. 7. 1997. Izid natečaja bo objavljen v
Delu v desetih dneh po zaključku dela oce-
njevalne komisije.

Nagrade in odškodnine bodo izplačane
najkasneje v tridesetih dneh po objavi izida
natečaja. Kraj in čas razstave bosta objav-
ljena hkrati z izidom natečaja.

Nagrade v bruto zneskih:
1. nagrada – 2,160.000 SIT,
2. nagrada – 1,440.000 SIT,
3. nagrada – 1,020.000 SIT,
3 × odkup a’ 480.000 – 1,440.000 SIT.
Skupni bruto fond za odškodnine je

2,000.000 SIT.
Končna določila
Nagradni fond se podeli v celoti, če raz-

pisovalec prejme najmanj 15 pravilno odda-
ni elaboratov. Ostalim udeležencem, kate-
rih dela bodo izdelana skladno z natečajni-
mi pogoji, bodo povrnjene odškodnine.
Skupni bruto fond za odškodnine je
2,000.000 SIT.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
lotni nagradni in odškodninski fond razdeli
tudi v drugačnem razmerju.

Avtorju ali avtorjem najvišje nagrajene-
ga elaborata pripada pravica do izdelave
projektne dokumentacije za “poslovni cen-
ter PC REI” Bavarski dvor pod pogojem, da
je pripravljen in sposoben najkasneje v 30
dneh po izbiri z investitorjem podpisati po-
godbo o izdelavi projektne dokumentacije
in da izpolnjuje pogoje v skladu s 25. čle-
nom zakona o graditvi objektov. Poleg tega
morajo biti sposobni izdelati popolno pro-
jektno dokumentacijo – PGD v štirih mese-
cih po podpisu pogodbe in izpolniti druge
investitorjeve zahteve, navedene v razpi-
snem gradivu.

Avtor ali avtorji ne pridobijo pravice do
izdelave projektne ali druge dokumentacije
za integralno ureditev celotnega območja,
ker je ta del natečaja sugestivne narave in
bo kot tak ponujen lastnikom teh objektov
in površin v nadaljnjo obravnavo.

REI, d.o.o., Ljubljana

Št. 27/97 Ob-1278

Iniciativni odbor za Slovenski sklad “To-
bačni izdelki ali zdravje” objavlja

razpis
predhodnih prijav za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih ustvarjalcev,

športnikov, društev, prireditev in drugih
manifestacij ter dejavnosti

Skladno z zakonsko ureditvijo (zakon o
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov,
Uradni list RS, št. 57/96) in ureditvijo, ki jo
vsebuje predlog zakona o Slovenskem skla-
du “Tobačni izdelki ali zdravje”, Poročeva-
lec Državnega zbora, št. 22/96 predlagamo
vsem kulturnim ustvarjalcem, športnikom,
društvom, organizatorjem prireditev in dru-
gih manifestacij, ki so doslej prejemali fi-
nančna sredstva iz naslova Tobačne Ljub-
ljana (TL), da iniciativnemu odboru dosta-
vijo predhodno prijavo za sofinanciranje de-
javnosti z dokazilom o dosedanjem
sofinanciranju oziroma sponzoriranju iz TL
v letih 1995 in/ali 1996 s hkratno napoved-
jo, za koliko sredstev bodo zaprosili v letu
1997. Ker zakon o omejevanju porabe to-
bačnih izdelkov prepoveduje sponzoriranje
proizvajalcev tobačnih izdelkov tako glede
direktnega kot indirektnega reklamiranja,
predstavlja predlagani zakon o Slovenskem
skladu “Tobačni izdelki ali zdravje” sistem-
sko rešitev za številne ustvarjalce in šport-
nike v Sloveniji. Pravico predhodne prijave
imajo tudi tisti, ki doslej niso prejemali
sponzorstva iz TL.

Predhodne prijave dostavite v dveh ted-
nih po objavi razpisa na naslov Mikroklima
Clearinghouse d.o.o., Levčeva 16, 1234 Men-
geš s pripisom “za Slovenski sklad TIAZ”.

Iniciativni odbor za Slovenski sklad
“Tobačni izdelki ali zdravje”

Ob-1280

Inženirska zbornica Slovenije, na podla-
gi 133. člena statuta Inženirske zbornice
Slovenije (Ur. l. RS, št. 7/97) objavlja,

1. do uveljavitve pravilnika o minimalnih
tarifnih pogojih (5. točka 65. člena statuta
Inženirske zbornice Slovenije), se kot takšen
smiselno uporablja “priručnik za konzultant-
ske usluge u investicijskoj izgradnji”, izdaja-
telj: Koprojekt Zagreb, 1991, priročnik lah-
ko zainteresirani kupijo v Gradbenem cen-
tru, Dimičeva 9, Ljubljana ali Gradbenem
inštitutu ZRMK, Dimičeva 12, Ljubljana.

2. do uveljavitve pravilnika o natečajih in
ureditvi drugih vprašanj, ki so v zvezi z nate-
čaji (20. točka 63. člena statuta Inženirske
zbornice Slovenije), se smiselno uporablja
“pravilnik o izvajanju natečajev na področju
arhitekturne ustvarjalnosti”, izdajatelj je Zve-
za društev arhitektov Slovenije 1996.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 156 Ob-1209

Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo v najem

Razpisni pogoji:
1. Predmet najema so prostori v 9. in 10.

nadstropju Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska
15, Ljubljana, in sicer: jedilnica, razdelje-
valnica hrane z bifejem, kuhinja in pomožni
prostori v skupni izmeri 325 m2.

2. V najetih prostorih je najemnik dol-
žan opravljati gostinske storitve za delavce
ZPIZ-a, in sicer pripravo toplih in hladnih
jedi ter prodajo pijače.

3. Najemnina (pavšal) je 300.000 SIT.
Cena vključuje najemnino, porabo vode,
električne energije in vsa osnovna sredstva
za obratovanje. Cena se mesečno usklajuje
z rastjo drobnoprodajnih cen.

4. Najemnik je poleg najemnine dolžan
plačevati tudi vse ostale obratovalne stroš-
ke ter stroške tekočega vzdrževanja prosto-
rov, strojev in naprav. Morebitno dotraja-
nost strojev, najemnik nadomešča sam.

5. Ogled prostorov je možen vsak delov-
ni dan od 8. do 10. ure.

Podrobnejše informacije dobijo ponud-
niki na sedežu ZPIZ-a pri Marjanu Tomaži-
ču in Janezu Cirkvenčiču, tel. 132-41-22.

6. Ponudbe pošljite pod oznako “Ne od-
piraj – ponudba – najem interne kuhinje”,
na naslov Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana, najkasneje do 17. 4. 1997.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno na podlagi ponujene višine na-
jemnine in programa gostinske ponudbe v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb. Po-
nudniki bodo o izidu obveščeni v roku
10 dni po končanem postopku.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-1238

Na podlagi 38. člena statuta Hoteli Ber-
nardin, d.d. in sklepa nadzornega sveta z
dne 13. 3. 1997 Hoteli Bernardin, d.d., Por-
torož, Obala 2, objavljajo

zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih in gostinskih

prostorov
V Vili Nimfa, na parc. št. 287, k.o. Piran

mesto
– poslovni prostor v izmeri ca. 26 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 67 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 40 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 58 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 44 m2.
V Vili Galeb, na parc. št. 290/1, k.o.

Piran mesto
– gostinski lokal Grill v izmeri ca. 337

m2 (pritličje in I. etaža),
– poslovni prostor v izmeri ca. 50 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 30 m2,
– 2 poslovna prostora v izmeri ca. 17 m2.
V Vili Galeja, na parc. št. 293, k.o. Piran

mesto
– gostinski lokal Istra v izmeri ca. 90 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 50 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 35 m2,
– poslovni prostor v izmeri ca. 56 m2.
Točne površine poslovnih prostorov in

gostinskih lokalov bodo določene v delil-
nem načrtu.

1. Izhodiščna cena za m2 poslovnega pro-
stora v Vili Nimfa znaša 3.000 DEM, v Vili
Galeb 2.000 DEM, v Vili Galeja 2.000
DEM, za gostinski lokal v Vili Galeb 2.000
DEM, v Vili Galeja pa 2.500 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

2. Kriterija, ki se zahtevata pri zbiranju
ponudb sta cena za m2 poslovnega prostora
in ponudba v poslovnem prostoru, ki mora
biti prilagojena presrukturiranem produktu
Hotelov Bernardin in je v skladu z doseda-
njo ponudbo.

3. O izbiri ponudnika odloča komisija,
ki jo imenuje uprava podjetja, na podlagi
diskecijske pravice neodvisno od obeh kri-
terijev.

4. Kupec bo postal lastnik poslovnega
prostora na podlagi delilnega načrta, ki bo
priloga kupoprodajne pogodbe.

5. Pri zbiranju ponudb, ki traja vključno
do 14. 4. 1997 lahko sodelujejo domače
pravne osebe in fizične osebe, ki so držav-
ljani Republike Slovenije.

Pravne osebe se morajo pri zbiranju po-
nudb izkazati z izpiskom iz sodnega regi-
stra, fizične osebe pa s potrdilom o držav-
ljanstvu. Pooblaščenec ponudnika se mora
pri zbiranju ponudb izkazati z overjenim
pooblasitlom.

Kupoprodajno pogodbo mora izbrani po-
nudnik skleniti najkasneje do 30. 4. 1997 in
do tega roka plačati varščino v višini 10%
od izhodiščne cene za poslovni prostor.

Če izbrani ponudnik do tega roka ne skle-
ne kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača
varščino se pogodba razveljavi.

Prometni davek in vse druge dajatve pla-
ča kupec.

Nepremičnina je naprodaj po načelu vi-
deno – kupljeno.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

Ponudbe je treba poslati na naslov: Ho-
teli Bernardin, d.d., Obala 2, 6320 Portorož
z oznako Poslovni prostor – zbiranje po-
nudb, najkasneje do 14. 4. 1997.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 21. 4.
1997.

Vse dodatne informacije so na voljo po
tel. 066/47-55-007.

Hoteli Bernardin, d.d.

Ob-1275

Železarna Ravne, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Koroška cesta 14, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nepremičnine na
parc. št. 470 st. posl. st. v izmeri 24 m2,
dvorišče v izmeri 41 m2, pripisanih pri vl.
št. 5 k.o. Ravne.

2. Cena nepremičnine znaša 3.500 DEM,
plačljivo v tolarski protivrednosti na dan
plačila.

3. Morebitne stroške glede urejanja do-
kumentacije kakor tudi ostale morebitne
stroške nosi v celoti kupec.

4. Na razpisu lahko sodelujejo vse fizič-
ne in pravne osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije, če položijo varščino v višini
1.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila. Varščino je potrebno nakazati pred po-
tekom razpisa na žiro račun št.:
51830-603-35636.

Ponudniku, ki bo izbran, se bo znesek
varščine vštel v znesek kupnine.

5. Prometni davek ni zajet v ceni in ga
mora plačati kupec.

6. Kupnino mora kupec plačati v osmih
dneh po prejemu obvestila o izbiri.

7. Prodaja bo potekala po načelu videno
- kupljeno.

8. Kupec lahko prevzame nepremičnino
in predlaga zemljiškoknjižni prenos šele po
plačilu celotne kupnine. Če kupec v osmih
dneh po prejemu obvestila o izbiri ne plača
celotne kupnine, se šteje, da je ponudbo za
nakup umaknil.

9. Rok za zbiranje ponudb je 7 dni po
objavi, ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
7 dneh po preteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili
vrnjeno varščino v roku 5 dni po izbiri,
brezobrestno.

10. Ta javni razpis ne zavezuje prodajal-
ca, da sklene pogodbo z najboljšim ponud-
nikom, oziroma katerimkoli ponudnikom.

Železarna Ravne
Logistični center, d.o.o.,

Ravne na Koroškem

Ob-1206

SGP Gradbinec Kranj p.o., Nazorjeva ul.
1, Kranj objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – poslovnega

prostora v pritličju stanovanjskega
bloka na Gorazdovi 17 in Gorazdovi 15

v Ljubljani, ki obsega:
– poslovni prostor površine 14,82 m2,
– vhod in predprostor površine 5,79 m2,
– predprostor sanitarij površine 2,06 m2,
– sanitarne površine 1,45 m2,

v skupni izmeri 24,21 m2.
Nepremičnina stoji na parc. št. 140/32,

k.o. Zgornja Šiška in je vpisana pri zem-
ljiškoknjižnem vložku št. E 34/B3 in E
31/B14 pri isti k.o.

Nepremičnina je naprodaj kot celota.
Izhodiščna cena je 3,329.121 SIT.
Pogoji: upoštevane bodo samo ponudbe,

ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Prodajali bomo po načelu “videno-kuplje-
no”.

Ponudniki so lahko slovenske pravne ali
fizične osebe z državljanstvom Republike
Slovenije.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju prej
navedenih pogojev pošljite v zaprtih ovoj-
nicah z oznako “ponudba” Gorazdova na
naslov: SGP Gradbinec Kranj p.o., 1000
Kranj, Nazorjeva 1 – splošni sektor.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do vključno 19. 4. 1997 in
za katere bo do tega datuma vplačana varšči-
na v višini 10% od izhodiščne cene, ki je
predmet ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
podjetja SGP Gradbinec Kranj p.o., in to v
petek, 23. 5. 1997, ob 12. uri v sejni sobi
podjetja.

Varščina se ne obrestuje. Plačana varšči-
na bo upoštevana v kupnini. Ponudniki bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
roku 10 dni od odpiranja ponudb.

Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino,
a ne bodo izbrani kot kupci, bomo varščino
vrnili v treh dneh po opravljeni izbiri.

Varščino je treba vplačati na žiro račun
prodajalca SGP Gradbinec Kranj p.o., Kranj,
Nazorjeva 1, številka 51500-601-15799.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v 10 dneh po izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

Kupec mora plačati kupnino najkasneje
v treh dneh po sklenitvi pogodbe, s tem, da
se kupnina lahko tudi kompenzira s terjatvo
kupca do prodajalca. Kupec plača tudi pro-
metni davek in vse druge stroške prenosa
lastništva.

Prodajalec bo kupcu izročil bremen pro-
sto nepremičnino šele po plačilu celotne
kupnine in plačilu vseh stroškov.

Prodajalec ni dolžan z nobenim od po-
nudnikov skleniti pogodbe.

Informacije o nepremičnini, ki je pred-
met te prodaje, so na voljo na telefonski
številki 064/226-300 (Marijana Mali oziro-
ma v njeni odsotnosti Vojteh Koblar).

SGP Gradbinec Kranj, p.o.

Ob-1192

Občina Postojna objavlja na podlagi sta-
tuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96) in
sklepa občinskega sveta št. 06100/001/96 z
dne 18. 4. 1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje je poslovni prostor v
Postojni, na Prekomorskih brigad 6 v izmeri
38,82 m2, ki stoji na parc. št. 763/1, vl. št.
627, k.o. Postojna.

2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenilnega zapisnika in znaša 1,675.382 SIT.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se
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izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

4. Dražitelji se morajo pred javno draž-
bo izkazati s potrdilom o plačani varščini
znesku 10% izklicne cene na žiro račun Ob-
čine Postojna št. 52200-630-61215, ki se bo
neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni.

5. Prometni davek, stroške cenitve in raz-
pisa ter ostale dajatve, skupaj s stroški za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.

6. 50% kupnine, zmanjšane za znesek
vplačane varščine, poravna kupec ob podpi-
su pogodbe, drugo polovico pa v roku 30
dni po podpisu pogodbe, v nasprotnem pri-
meru se pogodba razdre.

7. Sedanji najemnik poslovnega prosto-
ra ima ob enako izlicitiranih pogojih pred-
nost nakupa.

8. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na tel. št. 067/22-617.

9. Javna dražba bo 10. dan po objavi v
prostorih Občine Postojna s pričetkom ob 8.
uri.

Občina Postojna

Št. 462-5/97-573 Ob-1193

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Ljutomer, sprejetega na seji dne 3. 3.
1997, Sklad stavbnih zemljišč občine Ljuto-
mer objavlja

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča

I. Predmet dražbe:
1. Komunalno urejeno stavbno zemljišče

na parc. št. 2098 stavbišče s hišo, gospodar-
skim poslopjem in dvoriščem v velikosti
234 m2 k.o. Ljutomer za gradnjo poslov-
no-stanovanjskega objekta. Ocenjena vred-
nost zemljišča in dotrajane stavbe vključno
s spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča znaša 1,230.286 SIT.

2. Komunalno opremljeno stavbno zem-
ljišče na parc. št. 1536/1 gospodarsko po-
slopje in odprto skladišče v velikosti 616 m2

in parc. št. 1536/2 funkcionalni objekt in
dvorišče v velikosti 2657 m2, obe k.o. Lju-
tomer za gradnjo poslovnega objekta. Izho-
diščna vrednost zemljišča vključno s spre-
membo namembnosti kmetijskega zemljišča
in stroški komunalne opreme znaša
7,238.520 SIT.

II. Na javni dražbi lahko sodelujejo fi-
zične osebe, ki morajo pred pričetkom jav-
ne dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu
RS in pravne osebe, ki morajo predložiti
notarsko overjen izpisek iz sodnega registra
ter pooblastilo za morebitnega pooblaščen-
ca.

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki do dneva dražbe vplačajo varščino v viši-
ni 10% vrednosti zemljišča na ŽR Občine
Ljutomer št. 51930-630-76197 in predloži-
jo potrdilo o plačilu varščine. Uspelim kup-
cem se varščina vračuna v kupnino, drugim
se vplačana varščina vrne v 5 dneh.

III. Interesenti, ki mu na javni dražbi us-
pe, mora skleniti kupoprodajno pogodbo v
15 dneh po opravljeni dražbi. Odškodnino
za pridobljeno zemljišče iz 1. točke razpisa
je uspešni ponudnik dolžan poravnati v ro-
ku 15 dni od sklenitve kupoprodajne po-
godbe, ponudnik iz točke 2. je dolžan 20%
kupnine poravnati takoj ob podpisu pogod-
be, ostanek pa v roku do 5 let.

Če kupec, ki je uspel na javni dražbi, ne
sklene pogodbe in ne plačal celotne kupni-
ne v določenem roku, mu varščina zapade v
korist prodajalca.

IV. Stroške objave, prometnega davka na
nepremičnine in stroške prenosa stavbnega
zemljišča plača kupec.

V. Javna dražba bo 17. 4. 1997 ob 14. uri
v prostorih sejne sobe Občine Ljutomer.

VI. Vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo zgoraj navedenih zemljišč intere-
senti lahko dobijo na Odseku za GJS, okolje
in prostorsko planiranje Občine Ljutomer,
Vrazova 1, tel 069/81-712.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer

Ob-1245

Območna obrtna zbornica Novo mesto,
Trdinova ulica 4, Novo mesto, v skladu z
sklepom izvršilnega odbora, razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov v

poslovnem objektu – v Novem mestu,
Glavni trg 14

1. Javna draža bo 18. 4. 1997, ob 10. uri
v poslovnih prostorih podjetja Leran Novo
mesto, d.o.o., v Novem mestu, Lebanova
ulica 24.

2. Predmeti dražbe so poslovni prostori
(pisarne) v poslovnem objektu – v Novem
mestu, Glavni trg 14, ki stoji na parceli 1633,
ki je vpisana pri z. k. vl. št. 186 k.o. Novo
mesto, kot 165/1000-ink z. k. telesa II., s
pravico uporabe z. k. telesa I, v naravi po-
slovni prostori s skupnimi prostori, v skupni
izmeri 144,36 m2, in sicer po naslednjih de-
lih:

I. del:
– v kletni etaži: kletni prostor v izmeri

9,16 m2, del predprostora v izmeri 1.35 m2,
del stopnišča v izmeri 1,69 m2, del stopnišča
(pokrito) v izmeri 2,35 m2,

kar predstavlja 1,3% ali 13/1000-ink po
izklicni ceni, v višini tolarske protivredno-
sti 11.600 DEM;

II. del:
– v mansardi: pisarna - arhiv v izmeri

10,98 m2, pisarna v izmeri 11,55 m2, del
hodnika v izmeri 2,11 m2;

– v I. nadstropju: del hodnika v izmeri
0,54 m2, del stopnišča v izmeri 0,45 m2, del
hodnika v izmeri 0,50 m2, del stopnišča v
izmeri 1,31 m2, del stopnišča v izmeri 1,07
m2, del sanitarij v izmeri 0,41 m2;

kar predstavlja 3,4% ali 34/1000 ink po
izklicni ceni, v višini tolarske protivredno-
sti 29.000 DEM;

III. del
– v mansardi: pisarna v izmeri 14,17 m2,

pisarna v izmeri 14,30 m2, pisarna v izmeri
17,36 m2, pisarna v izmeri 12,27 m2, del
hodnika v izmeri 5,47 m2;

– v I. nadstropju: del hodnika v izmeri
1,41 m2, del stopnišča v izmeri 1,17 m2, del
hodnika v izmeri 1,28 m2, del stopnišča v
izmeri 3,39 m2, del stopnišča v izmeri 2,77
m2, del sanitarij v izmeri 1,07 m2;

kar predstavlja 8,8% ali 88/1000-ink po
izklicni ceni, v višini tolarske protivredno-
sti 75.000 DEM;

IV. del:
– v mansardi: pisarna v izmeri 20,50 m2,

del hodnika v izmeri 1,90 m2;

– v I. nadstropju: del hodnika v izmeri
0,49 m2, del stopnišča v izmeri 0,40 m2,  del
hodnika v izmeri 0,44 m2, del stopnišča v
izmeri 1,17 m2, del stopnišča v izmeri 0,96
m2, del sanitarij v izmeri 0,37 m2;

kar predstavlja 3% ali 30/1000-ink po
izklicni ceni, v višini tolarske protivredno-
sti 26.000 DEM.

3. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe položiti varščino v
višini 10% izklicne cene, na blagajni Ob-
močne obrtne zbornice Novo mesto, Trdi-
nova ulica 4 ali na žiro račun št.
52100-637-45473 pri APP Novo mesto.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Repub-

liki Sloveniji in se izkažejo z ustreznim po-
trdilom iz sodnega registra in potrdilom o
plačilu varščine;

– fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS in potrdilom o plačilu
varščine.

5. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu “videno - kupljeno”, kasnejših rekla-
macij se ne bo upoštevalo.

6. Kolikor se na dražbi, kot dražitelji pra-
vilno prijavijo tudi najemniki poslovnih pro-
storov, ki so predmet dražbe, imajo za tisti
del poslovnih prostorov, ki jih imajo v naje-
mu, predkupno pravico pod istimi pogoji.

7. Za preračun zneskov določenih “v to-
larskih protivrednosti DEM”, v tolarje, se
upošteva dnevni prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije, na dan plačila.

8. Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik podpisati v 5 dneh po končani
javni dražbi in 50% kupnine plačati v roku
5 dni po podpisu pogodbe, 50% pa najka-
sneje do 20. 12. 1997.

Prodajna pogodba prične veljati po pri-
dobitvi soglasja Javnega pravobranilca Re-
publike Slovenije.

Če kupec ne bo plačal kupnine v določe-
nem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

9. Za predmet dražbe plača prodajalec
davek na promet nepremičnin in vse ostale
stroške, razen stroškov za vknjižbe v zem-
ljiško knjigo, ki jih plača kupec.

10. Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3
dni po končani javni dražbi. Varščino vpla-
čano v gotovini, pa bo vrnjena takoj po kon-
čani javni dražbi.

11. Vsi dodatni pogoji in informacije so
na voljo na naslovu pooblaščenega podjetja
Leran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel./faks 068/322-282 in tel. 068/342-470
ali mobitel 0609/633-553; ogled nepremič-
nin po dogovoru.

Območna obrtna zbornica Novo mesto

Št. 078/01 Ob-1247

Trgovsko proizvodno podjetje Partner,
d.o.o., Celje, Socka 9, Nova Cerkev, prekli-
cuje štampiljko pravokotne oblike z napi-
som: PARTNER, d.o.o., Socka 9, 63203
STRMEC, PRI VOJNIKU, in narisanim zna-
kom stiska (rokovanja) dveh rok.

Grivec Ivan, Ljubljanska cesta 85, Dom-
žale, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 06-2003/96, matična št. obrata 5687553
z dne 1. 12. 1996. p-19091
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Abduraim Jusufi, Celovška 62, Ljublja-
na, potni list št. AA 273242. s-19106

Ajdinović Fata, Scopolijeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 113393. s-19113

Ajdinović Fikret, Scopolijeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 308508. s-19112

Ajdinovič Aida, Scopolijeva 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 113398. s-19114

Aleksič Gorazd, Voklo 67, Šenčur, potni
list št. BA 173875. s-19067

Anakiev Sretan, Ul. Gustla Štravsa 1,
Jesenice, potni list št. AA 784565. p-19093

Beguš Katarina, prekomorskih brigad 14,
Tolmin, potni list št. BA 466149. p-19071

Belcijan Tomaž, Novo Polje c 2/12 A,
Ljubljana, potni list št. BA 478551. s-19068

Botonjić Emina, Preglov trg 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 187079. s-19064

Bregar Sfiligoj Ana, Župančičeva ul. 7,
Ljubljana, potni list št. AA 76614, izdala
UE Ljubljana 4. 3. 1992. s-19151

Brezovnik Ivan, Zelena pot 3, Ljubljana,
potni list št. AA 253051. s-19145

Bricelj Roman, Kamnoseška 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 57664. s-21095

Bursać Aleksandra, Šalek 86, Velenje,
potni list št. AA 138113. p-19006

Čibron Marija Vera, Ob Meži 21, Preva-
lje, potni list št. AA 740135. g-19103

Djogič Elvir, Zaloška 47, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 316242. s-19056

Drganec Marjan, Bilečanska 2, Ljublja-
na, potni list št. BA 332043. s-19148

Gašparič Silvo, Ložnica 17 a, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 868548. p-19054

Glogovšek Sandi, Veliki trg 6, potni list
št. BA 574080. s-21015

Integral Jesenice, Titova 67, Jesenice,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zilaVW GOLF CL tip 1H12B4, št. šasije-
WVWZZZ1HZVW205739, št. motorja
AEX543728. s-19075

Slovenske železnice d. d., Trg OF 7/II,
Ljubljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, izdano na ime Zidar
Karel Cerovica 8 Šmartno pri Litiji. s-19027

Turk-Consulting d. o. o., Župančičeva
12, Ljubljana, preklicuje zavarovalno poli-
co št. AO 0323573, izdala Zavarovalnica
Adriatic. s-19033

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Goršič Markus, Male Lipljene 2, Gro-
suplje, potni list št. BA 597176. s-19111

Hudorovič Jadranka, Rožna ul. 32, Ko-
čevje, potni list št. BA 126891. p-19083

Humar Robert, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, potni list št. AA 590808. s-19207

Jakupec Zlatko, Razdevškova 3, Ljub-
ljana, potni list št. AA 456747. s-19035

Jazbec David, Sebenje 40, Tržič, potni
list št. BA 394113. g-21102

Janša Irena, Spodnje Gorje 80 b, Zgor-
nje Gorje, potni list št. AA 146718. p-19074

Klemenšek Daniel, Logarska dolina 2,
Mozirje, potni list št. BA 408472. p-21003

Kociper Franc, Trg svobode 16, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 021401.
p-19038

Komerički Saša, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, potni list št. BA 553813. p-21002

Kos Ana, Clevelandska 47, Ljubljana,
potni list št. BA 334718. s-19041

Kos Branko, Ločki vrh 60, Desternik,
potni list št. BA 392539. g-19197

Kramaršek Erika, Ilovca 11, Celje, potni
list št. AA 89458. p-19078

Krempl Jožef, Ul. Ele Kristl 3, Lenart,
potni list št. AA 683142. p-19081

Krempl Jožef, Ul. Ele Kristl 3, Lenart,
listino SOP AG 2770. p-19082

Lavrenčič Borut, Grivška pot 12 B, Aj-
dovščina, potni list št. BA 35903. g-19101

Lazar Borut, Mirna pot 7, Jagodje, potni
list št. AI 99825. s-19162

Lozinšek Marjan, Čečovje 39/b, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 075773.
g-19040

Marinc Jure, Črtomirova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 974841. p-19005

Marolt Tatjana, Zabretova 2 b, Ljublja-
na, potni list št. BA 412745. s-19155

Mertelj Alenka, Srednji vrh 4, Jesenice,
potni list št. AA 573657. p-19094

Metelko Janez, Mevce 1c, Ivančna Gori-
ca, potni list št. AA 769541, izdala UE Ljub-
ljana 5. 2. 1993. s-19048

Mešinovič Vesna, Jakčeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 715087. p-19086

Miksić Andrej, Bresternica, Pod vino-
gradi 16, Maribor, potni list št. AA 778797.
p-19037

Morčič Petra, Čufarjeva 13, Ljubljana,
potni list št. BA 89437. s-19158

Nedižavec Pavla, Bilečanska 2, Ljublja-
na, preklic potnega lista, št. BA 448037,
objavljen v UL št. 9/97. s-19129

Pahernik Klavdija, Limbuš, Robičeva ul.
24, Maribor, potni list št. BA 467480. p-19009

Pem Bojan, Čadram 22, Oplotnica, potni
list št. BA 185727. p-19099

Peternelj Miha, Podgora 36, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 581492. p-19010

Puh Tanja, Skaručna 41, Vodice, potni
list št. AA 711250. p-19101

Radovič Damir, Rožna ulica 6, Postojna,
potni list št. AA 338109. p-19059

Radulovič Igor, Trubarjeva 7, Maribor,
potni list št. AA 8699. p-19019

Strah Edvard, Iga Grudna 3, Ljubljana,
potni list št. AA 977784. p-19003

Špenko Janez, Moste 95 A, Komenda,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0869/95.
p-19017

Štampar Nelica, Zacherlova ul. 5, Ljuto-
mer, potni list št. AA 634508. p-19020

Štumpf Branko, Trubarjeva 9, Ptuj, pot-
ni list št. BA 392351. p-19001

Šurc Dragica, Klavčičeva ulica 9, Kam-
nik, potni list št. AA 341301. s-19060

Tišler Peter, Kostanjevec 27, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 285178. p-19053

Tomšič Simon, Prijateljev trg 4, Ribni-
ca, potni list št. BA 141701, izdala UE Rib-
nica 26. 7. 1993. s-19045

Uršič Rok, Bevkova ulica 34, Tolmin,
potni list št. AA 782303. p-19098

Valušnik Matjaž, Pretnarjeva ulica 1,
Ljubljana, potni list št. AA 224937, izdala
UE Ljubljana 1. 6. 1992. s-19044

Velagić Ervin, Regentova ulica 10, An-
karan, potni list št. BA 402074. g-19102

Zevnik Miha, Grad 67, Kranj, potni list
št. AA 219719. s-19023

Zupančič Samo, Predilniška 3, Maribor,
potni list št. BA 99318. p-19056

Živkovič Mateja, Zasavska c. 123, Ljub-
ljana, potni list št. AA 530337. s-19212

Druge listine

Adriatic d. d., Rogaška c. 19, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 0266384, na
ime Kunej Magdalena. g-19079

Anžiček Darko, Pavlinova 18, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7483..
p-19095

Ankerst Andrej, Mlakarjeva 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 808109, št. reg.
23255, izdala UE Kranj. g-19185

Babnik Andrej, Regentova 10, Piran,
vozniško dovoljenje, št. 8931. g-19169

Babulč Jerica, Sestrže 34, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 33859, iz-
dala UE Ptuj. g-19173

Bah Miran, Trnovlje pri Socki 25, Str-
mec pri Vojniku, vozniško dovoljenje, št.
39674. p-19069

Bajc Urban, Cesta 4. maja 4, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23820.
s-19201
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Balič Sašo, Trata 27, Radomlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15506. s-19109

Barber Milena, Veliko Mlačevo 59, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1924.
s-19194

Beloj Petra, Soteska 23, Kamnik, spriče-
valo OŠ Frana Albrehta Kamnik. g-19127

Beravs Tilen, Vrbnje 7 a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18056,
izdala UE Jesenice. p-19008

Berkopec Matej, Slavka Gruma 14, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
34528. g-19077

Bertoncelj Frančiška Zorka, Adamičeva
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43717. s-19124

Bily Sonja, Kidričevo naselje, Radenci,
vozniško dovoljenje, št. 10656. p-19032

Bizjak Jože, Brezovica 64, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7705.
g-19095

Bizjak Sebastjan, Begunje 66, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20316. g-19190

Bizjan Jan, Podutiška 117, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39483.
s-19215

Blažin Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39228.
s-19196

Brezovnik Ivan, Zelena pot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94263.
s-19146

Brolih Jakobina, Pot čez gmajno 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95981. s-19137

Brumen Darinka, Stročja vas, Struga,
spričevalo, šolsko leto 1981/82. p-19036

Brunšek Milan, Andraž 113, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 674509.
p-19051

Carl Jelka Lahajnar, Šolska 14, Spodnja
Idrija, spričevalo o zaključnem izpituVzgo-
jiteljske šole, letnik 1982. g-19007

Cencelj Marjan, Laze 3, Dob pri Doma-
žalh, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 17468. s-19065

Cerar Franc, Krašče 2, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 14878.
s-19022

Cimerman Bojan, Kresnice 66 a, Kresni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2650.
s-19042

Cimerman Marija, Kresnice 66 a, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8538. s-19043

Ciperle Jaka, Dovje 96, Cerklje, vozov-
nico, št. 413681, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-19165

Cizej Manja, Latkova vas 199, Prebold,
zaključno spričevalo, izdano leta 1991.
g-19089

Cizel Libuša, Klanska 5, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110852.
s-19204

Crnojevč Zdravko, Hrastje 117, Kranj,
vozno karto. g-19013

Cunk Matej, Jakčeva ulica 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-19066

Čepin Roman, Pot na Kobivjak 11,
Laško, vozniško dovoljenje. p-19044

Čok Tamara, Rozmanova 11, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20343, izda-
la UE Koper. g-19097

Dekleva Damjan, Kozinova 21, Lucija,
Portorož, zavarovalno polico, št. 03918253.
g-19088

Delavec Jure, Moste 82, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 16855.
s-19116

Dimnik Boštjan, Cesta v Kostanj 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 729636, št. reg. 135787. s-19036

Divjak Janko, Žimarice 14 A, Sodražica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-19073

Djurović Veljko, jakčeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 208535.
s-19163

Dolejši Štefan Maks, Žarova 24, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
887. p-19013

Dolenc Ingrid, OF 9, Izola, vozniško do-
voljenje. p-19023

Dolinar Tina, Jerihova ul. 36, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20083.
p-19011

Dormiš Bogdan, Ravenska pot 91, Škof-
ljica, spričevalo OŠ Janeza Mraka na Vrh-
niki. s-19025

Dormiš Bogdan, Ravenska pot 91, Škof-
ljica, spričevalo 1. letnika Poklicne kovi-
narske šole v Ljubljani. s-19026

Dražumerič Danijel, Tržaška 583, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
190598. s-19123

Drevenšek Brigita, Sp. Hajdina 22 E,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28463, izdala UE Ptuj. g-19168

Drolc Borut, Zagorje, vozniško dovolje-
nje, št. 11110. p-19042

Erker Rihard, Rimska cesta 27, Ljublja-
na, spričevalo I., II., III. in IV letnika Gim-
nazije Poljane, izdano leta 1962-1965.
s-19050

Erzar Martina, Visoko 133, Visoko, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-19080

Gabrovec Dragica, Dravograd, listino.
p-19070

Gadnić Bogdana, Izola, vozniško dovo-
ljenje, št. 3726. p-19030

Gerželj Ivan, Suhadolčanova 56, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0139780, iz-
dala zavarovalnica Tilia. s-19125

Glaser Dušan, Sv. Anton na Pohorju 4,
Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6972. p-19073

Glavnik Evgen, Dragomelj 127, Domža-
le, indeks Visoke upravne šole v Ljubljani.
s-19107

Golež Sanda, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12606. s-19213

Golob Marjan, Cankarjeva ulica 1, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1981. s-19047

Gorenc Gregor, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 240798, št. reg. 171346.

Gorenc Majda, Milavčeva 41, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4841.
s-19057

Govednik Igor, Trnovska 10, Ljubljana,
mesečno vozovnico, št. 4306, izdal LPP.
s-19059

Grabnar Rozalija, Gornji trg 15, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje vzgojitelj-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1986.
s-19108

Grandovec Mateja, Šorlijeva 5, Kranj,
delovno knjižico. s-19037

Grašič Ana, Letence 20, Golnik, vozov-
nico, št. 714642. g-19011

Grdadolnik Simon, Ižanska cesta 314,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1002260, št. reg. 179116. s-19191

Grebenšek Zvonko, Šalek 84, Velenje,
spričevalo o končani maturi Srednje elektro
šole v Velenju, izdano leta 1980. p-19004

Grobljar Irena, Podšentjur 3, Litija, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37253, izdal
LPP. s-19192

Gruden Rajko, Moste 68, Komenda, za-
varovalno polico, št. 377750, izdala zavaro-
valnica Adriatic. s-19134

Grčman Janez, Poljane pri Stični 5,
Ivančna Gorica, osem delnic Banke Merca-
tor št. 01046900. s-19154

Gustinčič Borislav, Lucan 34/b, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0393073.
g-19170

Guzaj Majda, Zagorje, diplomo Gostin-
ske šole, izdana leta 1978/79. p-19040

Hafner Marko, Kebetova 7, Medvode,
delovno knjižico. s-19003

Halik Igor, Zagon 2 A, Postojna, voz-
niško dovoljenje. p-19085

Herman Jožef, Kranjčeva 27, Moravske
Toplice, indeks. p-19035

Hladnik Bojan, Gubčeva 3, Kranj, vpisni
list za čoln, reg. št. PI 1757, št.
01/03-345/1981, izdan dne 22/05/81. g-19098
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Hren Erika, Trata II 110, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7932.
g-19076

Hribernik Andrej, Dovje 12 e, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-19058

Hrovat Matija, Zgornje Grušovlje 16,
Šempeter v Sav. dolini, duplikat indeksa
Višje gozdarske šole v Ljubljani. s-19093

Hukanovič Nefad, Vanča vas 67 E, Tiši-
na, vozniško dovoljenje, št. 29712. p-19027

Jagodic Špela, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične in
kmetijske šole. g-19010

Janežič Andreja, Iška vas 16, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. OP D 2294. s-19074

Jelšnik Primož, Novo naselje 33, Gornji
Grad, vozniško dovoljenje, št. 7832.
p-19055

Jenko Janez, Rašiška 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 124691.
s-19160

Jerebic Drago, Lipovci 67, Beltinci, ob-
vestilo o uspehu na maturi Gimnazije Že-
limlje, izdano leta 1996. s-19030

Jevnikar Samo, Ježa 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 144882,
št. reg. 141652. s-19090

Jorgovan Slobodan, Ulica 1. junija 34 A,
Trbovlje, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil na Ježici PE Zagorje,
št. II/1000. s-19105

Jurečič Aleš, Sallaumines 9 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9643, iz-
dala UE Trbovlje. g-19008

Jurhar Dragotin, Viška c. 17, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 551,
izdala UE Dravograd. p-19018

Juvanovič Mickl Vesna, Prisoje 8, Ko-
per, spričevalo o končani OŠ. g-19084

Kepa Joško, Vrh pri Sobračah 7, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 11228. s-19161

Kepic Vido, Dvorje 7, Cerklje, zavaro-
valno polico, št. 261898. g-19017

Kerševan Katarina, Lavričeva 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
196987. s-19159

Klajnšček Tibor, Novakova 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 35531,
izdal LPP. s-19120

Klapšič Alja, Gregorčičeva 2 A, Celje,
spričevalo. p-19021

Klinc Srečko, Cigonca 38, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12569. g-19078

Knez Mirjana, Strunjan 86, Portorož,
spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole, šol-
sko leto 1980/81. g-19183

Kodermac Vanja, Fojana 32, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. p-19024

Koderman Rudi, Erjavčeva pot 1, Ptuj,
spričevalo Srednje elektro šole, letnik 1985.
s-19175

Kolar Mojca, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, indeks Višje šole za socialne de-
lavce. s-19034

Kolar Mojca, V Dovjež 26, Ljubljana,
indeks in diplomo Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo, izdana leta 1986. s-19054

Konte Martin, Resljeva cesta 33, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 377907.
s-19211

Kopenč Karmen, XXX. divizije 15 d,
Nova Gorica, diplomo, izdano na ime Žorž
Karmen. g-19139

Kordiš Andrej, Retje 126, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6772, izdala
UE Ribnica. s-19117

Korenč Karmen, XXX divizije 15 D, No-
va Gorica, diplomo Srednje gradbene šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdana leta 1986.
p-19084

Korevec Maja, Bič 18, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1061958.
s-19200

Korošec Igor, Ormoška c. 19, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9392, izdala
UE Ljutomer. p-19080

Kovač Nataša, Otovci 1 A, Mačkovci,
spričevalo 3. letnika SETVAŠ Murska So-
bota, šolsko leto 1991/92. g-19018

Kovjan Zalnik Snježana, Trg izgnancev
11, Brežice, letno spričevalo. g-19171

Košpenda Milenko, Jadranska 11, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, št. 29733. g-19133

Kočar Ana, Šercerjeva c. št. 7, Velenje,
indeks Fakultete za družbene vede v Ljub-
ljani. s-19028

Kragelj Jožica, Laška vas 53, Štore, spri-
čevalo. p-19047

Krajnc Stane, Osojnikova 22, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 21042,
izdala UE Ptuj. g-19189

Krajnc Stanislav, Šercerjeva c. 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15800. p-19015

Krautberger Mateja, Javornik 25, Ravne
na Koroškem, spričevalo OŠ Koroški je-
klarji. g-19142

Krašovec Teja, Preglov trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10151,
izdal LPP. s-19149

Kregar Mateja, Ulica bratov Tuma 26,
Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje
grafične šole Ljubljana, izdana leta 1987/88.
s-19138

Križan Izidor, Ljubljanska c. 22, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158678, S 94146, izdala UE Ljubljana.
s-19049

Krmac Saša, Podbrežna 18, Koper, pri-
glasitveni list, opravilna št. 17/II/3-1635/94.
g-19176

Kuhar Polonca, Razlagova 32, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34147.
p-19065

Kus Jože, Pristava 6, Podbočje, spriče-
valo o končani OŠ. g-19094

Lah Pavel, Šibeniška 19, Ajdovščina,
potrdilo za voditelja čolna, št.
02/13-5738/96, izdala Uprava za po-
morstvo Koper. g-19128

Laginja Andrej, Strma pot 32, Koper,
vozniško dovoljenje za motorno kolo.
p-19079

Langus Srečko, Cankarjeva 52, Radov-
ljica, delovno knjižico. g-19166

Lavrih Klemen, Stara c. št. 18, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 00101043681, izdala
Zavarovalna družba Slovenica. s-19051

Lazić Predrag, Pod gozdom 25, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 21. 952,
izdala UE Domžale. s-19032

Leber Dušan, Jankova 15, Vojnik, zava-
rovalno polico, št. 0436376. g-19099

Leskovec Ivan, Rožna 3, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7237.
p-19089

Likar Tina, Lavričeva 58, Ajdovščina,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10592, iz-
dal LPP. s-19156

Likosar Jernej, Voklo 45, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 599763,
št. reg. 26574, izdala UE Kranj. s-19209

Litrof Jožef, Gančani 225, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 05130. p-19088

Lombardo Maja, Šibeniška 15, Ljublja-
na, 5 delnic I. emisije in 6. delnic II. emisije
M-Mercator Ljubljana, št. 00080640.
s-19147

Lončar Boris, Kotlje 6, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11470. g-19092

Lužar Jožef, Šolska 32, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 815. p-19076

Mandič Bojan, Okroglo 17, Naklo, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-19015

Marinkovič Mile, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513267, št. reg. 151529. s-19055

Marinšek Jernej, Cesta IV/4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22481.
p-19016

Marinčič Nina, Pod brezami 28, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 26511.
s-19199

Marjanovič Maja, Vojkovo nabrežje 27,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39898. g-19187

Mastikosa Branka, Pod goro 5, Krško,
spričevalo, izdano na ime Gazič Željka.
p-19048

Matuc Sonja, Drnovk 1 h, Dobrovo, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije. g-19205
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Mežnar Andreja, Lucija, Garibaldijeva
18, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 8814, izdala UE Piran. s-19104

Mehle Tomaž, Žalna 66 a, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 0251997, bonifika-
cija 30-40 procentov, izdala zavarovalnica
Adriatic. s-19136

Mesarič Erni, Grilčeva 26, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-19087

Meško Miran, Ziherlova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
63735, S 567023, in inštruktorsko dovolje-
nje št. SB 005142, za kat. AB, izdalaUE
Ljubljana. s-19031

Miandrušič Edi, Prekomorskih brigad 1,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8019. p-19007

Milar Andrej, Gorica 18, Leskovec, po-
trdilo o izdaji delnic, št. 01026895 -5 delnic
2 emisije M-Banke. s-19174

Mlakar Domen, Tesarska ulica 1, Ljub-
ljana, indeks Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani. s-19072

Mlakar Maja, Ljubljanska 54, Celje, ma-
turitetno spričevalo. p-19092

Mlakar Danica, Moše 28, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 263107,
št. reg. 159498. s-19118

Momčilović Slavko, Gradišče 10, Kam-
nik, spričevalo o končani OŠ Toma Brejca
Kamnik, izdano leta 1996. s-19038

More Slavko, Ragovska 24, Novo mesto,
zaključno spričevalo Srednje šole Krško,
smer strojni tehnik, izdano leta 1964. s-19157

Mrak Bojana, Krivec 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BA 172117, izdala
UE Ljubljana 13. 10. 1993. s-19153

Mrak Robert, Reška 50, Prebold, voz-
niško dovoljenje. p-19075

Nahberger Daniela, Gerečja vas 83, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27396,
izdala UE Ptuj. g-19179

Namec Marjeta, Boračeva 46/b, Raden-
ci, zavarovalno polico, št. 314444. g-19180

Novak Andrej, Selo 131, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje, št. 34138. p-19045

Novak Tina, Tomšičeva 16, Piran, de-
lovno knjižico, izdala UE Piran. g-19009

Nussdorfer Anton, Rakovčeva 2, Piran,
spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. g-19186

Okilj Ratko, Sokolac, Sokolac, spričeva-
lo o končani šoli za voznika motornih vozil,
izdala Avtošola Ježica v Ljubljani leta 1981.
s-19193

Omahna Tatjana, Zgornje Loke 19, Bla-
govica, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
oblačilne šole v Celju, izdana na ime Jošt
Tatjana. s-19188

Oplotnik Jasmina, Mariborska 76 a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 35338.
p-19060

Orel Mirja, Gradnikova 72, Radovljica, de-
lovno knjižico, izdala UE Radovljica. g-19082

Otorepec Slavko, Šentjur, vozniško do-
voljenje, št. 9073. p-19097

Pajkić Mile, Matjaževa ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
543179, št. reg. 42170. s-19024

Pavlišič Marica, Pavšičeva ulica 32, Lo-
gatec, spričevalo 2. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1979, na
ime Pompe Marica. s-19070

Pavšič Aleš, Malgajeva ulica 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-19001

Paškulin Suzana, Rožna dolina c IX 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887241, št. reg. 146969. s-19046

Perko Terezija, Norički vrh 28, delovno
knjižico. p-1909

Petre Jože, Gregorčičeva 6, Celje, de-
lovno knjižico. p-19034

Petrovič Anamarija, Sela na Krasu, Ko-
stanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. p-19063

Pečar Srečko, Vevška cesta 14, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 9118, izdala TO
dne 18. 10. 1993. s-19053

Pečovnik Jože, Lehen 14, Podvelka, spri-
čevalo ŠC Boris Kidrič Celje, izdano leta
1974. p-19025

Pincolič Urška, Polanškova 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 19141,
izdal LPP. s-19058

Pintarič Martin, Gasilska 10, Črenšovci,
delovno knjižico. p-19077

Pipan Kastelic Karmen, Benčičeva 7, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12465. p-19002

Pičman Edbin, Blejska Dobrava 18, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, št. S
961170. g-19085

Plavec Mojca, Ptujska c. 15, Ormož, spri-
čevalo Srednje Pedagoške šole v Mariboru,
izdano na ime Ivanuša Mojca. g-19006

Plestenjak Damjan, Vrhovci c. VIII/5a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-19002

Podbornik Srečko, Velika Pirešica 32,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
7904. p-19043

Podbregar Jurij, Vransko 10, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-19052

Podkrajšek Anton, Zagorje, vozniško do-
voljenje, št. 2072. p-19041

Podržaj Marjan, Pipanova 80, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 0400305-bonifikaci-
ja 50 procentov. g-19087

Pogačar Klemen, Pot k Savi 9 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37888,
izdal LPP. s-19152

Potočnik Jelka, Podmilščakova 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
124106. s-19203

Potočnik Milan, Tolski vrh 126, Ravne
na Koroškem, zaključno spričevalo, št.
162/80 z dne 27. 8. 1980. g-19021

Praprotnik Uroš, Rudarjevo 1, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu-
SŠTNPU, izdano leta 1991. g-19141

Primožič Darko, Pot na Zali rovt 3, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5428,
izdala UE Tržič. s-19091

Puncuh Franc, Šmihelska 55, Mozirje,
vojaško knjižico. p-19050

Pušnar Aleš, Horjul 57, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 185957, S 247295,
izdala UE Ljubljana. s-19029

Radić Dragana, Prvomajska 11, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1984.
s-19121

Radovanović Radoje, Rozmanova 24 c,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje,
BCEGH, št. S 32081, št. reg. 4486. s-19061

Rahmanovič Hašim, Majaronova 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0332569,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-19143

Ravnik Gabrijel, Cankarjeva 13, Tržič,
vozniško dovoljenje. p-19046

Razpet Edvard, Sedlo 53, Breginj, spri-
čevalo. p-19072

Rebolj Mihaela, Selo pri Vodicah 34,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 515499, št. reg. 98007. s-19110

Redžič Halim, Trnopolje, Prijedor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. s-19182

Repinc Urška, Celovška 161, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3921. s-19184

Resman Anton, Rožna ulica 35, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9949.
s-19119

Roblek Grega, Kovorska c. 57, Tržič,
delovno knjižico. g-19096

Savič Darko, Gradnikova 67, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 22923.
g-19083

Seme Ema, Brezno 3 F, Laško, delovno
knjižico. p-19028

Slemenšek Milena, Celjska c. 33, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, št. 33181. p-19096

Sodja Zorna, Kajuhova ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042299, št. reg. 202908. s-19195

Sok Andreja, Moškanjci 75/A, Gorišni-
ca, indeks. g-19172

Solenički Marijan, Cankarjeva, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5800. p-19049

Sovec Saša, Zelena ulica 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8118.
p-19061

Starešinič Karmen, Preloka 2, Vinica, de-
lovno knjižico, izdala UE Črnomelj. g-19019
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Šabec Boštjan, Ulica Jožeta Štruklja 9,
Ljubljana, diplomo Srednje lesne šole v
Ljubljani, izdana leta 1984. s-19071

Šalgaj Miro, Destradijev trg 9, Koper,
spričevalo, izdano leta 1979. g-19177

Šalgaj Miro, Destradijev trg 9, Koper,
osebno izkaznico. g-19198

Šerc Milena, Reteška c. 15, Bled, zava-
rovalno polico, št. 0374779. g-19167

Šilar Janez, Svetinova 6, Jesenice, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 002093 izda-
na dne 18. 11. 1996. g-19144

Škerl Marko, Einspielerjeva 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
169575, št. reg. 159879. s-19115

Škvorc Marjan, Podgorci 17, Podgorci,
zavarovalno polico, št. 0375473, izdala za-
varovalnica Adriatic. g-19122

Špelič Olga, Grosova 4 a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 600171, št.
reg. 13465, izdal UE Kranj. g-19130

Špelič Olga, Grosova 4 a, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 0427490, izdala zavaroval-
nica Adriatic. g-19132

Štampfl Janez, Kvedrova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
135006. s-19131

Štrukelj Janez, Snežniška 42, Pivka, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28641, izdal
LPP. s-19150

Štukelj B., Seča 194 A, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 111. g-19164

Štumberger Franc, Pristava 26, delovno
knjižico. p-19066

Šubic Primož, Hrastje 69, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 361025. g-19086

Tajnšek Vilko, Na Plate 2, Celje, diplo-
mo. p-19031

Tedežko Enej, Pobegi, Ilirija 36, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28321, izda-
la UE Koper.

Tekavec Tomaž, Lipa 27, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22316.
g-19014

Tiborr Sarjaš, Gaberje 4/c, Lendava, pri-
glasitveni list, št. 22-0527/96. p-19100

Tihelj Jurij, Rožna dolina c V 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925387, št. reg. 167221. s-19210

Todorič Sašo, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27384.
s-19202

Toth Samo, Trubarjeva cesta 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S102089, št. reg. 182620. s-19178

Trampuž Mitja, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 317832, št. reg. 18151. s-19004

Trbojevič Anica, Jakčeva 16, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Gimna-
zija Brežice leta 1977 na ime Dušak. s-19126

Uduč Aleš, Bilečanska ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok v Ljubljani. s-19214

Unuk Robert, Petrovičeva 11, Ljubljana,
diplomo Srednje elektrotehniške šole Ljub-
ljana, izdana leta 1987. s-19208

Urbančič Magdalena, Vir pri Stični 40,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 96081. s-19039

Uršič Darko, Ig 122, Ig, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 745. s-19069

Vencelj Harij, KLanc 6, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. 936009. p-19068

Vencelj Stanko, Gorenja Nemška vas 3,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5830. s-19063

Videmšek Boris, Bevče 11/B, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21538.
p-19012

Vidmer Metka, Velika čolnarska 13 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28288. s-19135

Viktorovski Boris, Ulica 1. maja 5, Met-
lika, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTZU
Novo mesto, izdano leta 1992. s-19052

Vičič Nadja, Harije 35, Ilirska Bistrica,
spričevalo 8. razreda OŠ Dragotin Kette Ilir-
ska Bistrica, izdano leta 1970. g-19081

Vogrinec Ema, Skakovci 44, Cankova,
zavarovalno polico, št. 408402. p-19026

Volk Sandi, Paka 64, Velenje, diplomo,
št. 889. g-19140

Voukan Vojmir, Rudarska c. 2 a, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Trbov-
lje. g-19016

Vrbnjak Milica, Križevci pri Ljutomeru,
vozniško dovoljenje. p-19022

Vreže Bojan, Ptuj, delovno knjižico.
p-19033

Zajšek Janez, Sp. Hajdina 105 A, Hajdi-
na, delovno knjižico. p-19039

Zemljak Albin, Unec 15, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7321.

Zidar Alojz, Romihova 7, Šentjur, zava-
rovalno polico, št. 0395975, izdala zavaro-
valnica Adriatic. s-19062

Zlate Sašo, Kidričeva cesta 34, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne av-
tomehaniške šole v Škofji Loki, izdano leta
1983. s-19005

Zorko Ceglar, Gregorčičeva 38, Izola,
delovno knjižico. p-19029

Zorman Anton, Češnjevec 5, Cerklje,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1987. g-19012

Zupanič Štefan, Kungota 94, delovno
knjižico. p-19067

Zupančič Jože, Partizanska, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, št. 9910.
p-19064

Žabac Dragica, Ročevnica 40, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8810.
g-19206

Žirovnik Marko, Pokopališka 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. , št. 8723.
s-19181

Žnidaršič Marjan, Kaplja vas 79, Pre-
bold, zavarovalno polico, št. 0363504.
g-19100

Žurga Ivan, Strojiči 1, Osilnica, zaključ-
no spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Kočevju, šolsko leto 1969/70. g-19020
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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.


