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Sodni register

CELJE
Rg-27643
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01671 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu vpisa KORAŽIJA COMPANY, avto
šola, d.o.o., Podplat, Lemberg 39, pod
vložno št. 1/02183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5507111
Osnovni kapital: 1,661.000 SIT
Ustanovitelj: Koražija Roman, Podplat,
Lemberg 39, vstopil 14. 9. 1990, vložil
1,661.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KOPER
Rg-21616
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00368 z dne 2. 8. 1995 pod št.
vložka 1/04949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. spremembo firme,
sedeža, pristop družbenika, uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika in uskladitev akta s temile podatki:
Matična št.: 5888271
Firma: CEK, gradbene storitve in posredništvo, k.d.
Skrajšana firma: CEK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Podgrad, Hrušica 20
Ustanovitelj: en komanditist in komplementar, vstop 8. 4. 1992 in Cek Milan, soboslikar-parketar, Podgrad, Hrušica 20,
vstopil 30. 5. 1995, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cek Milan, soboslikar-parketar, Podgrad, Hrušica 20, imenovan 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana dne 2. 8. 1995: 0125
Reja drugih živali; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz pertuninskega mesa;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
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steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
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zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom:
od tega le menjalnice; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami.

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s keramičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

LJUBLJANA
Rg-10285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16464 z dne 11. 12. 1995 pri subjektu
vpisa FITA, Trgovina in ekonomske storitve, d.o.o., Ljubljana, Kodrova 17, sedež: Kodrova 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14156/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprememo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5540712
Firma: ASTERIA, trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ASTERIA, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina
c. IX 33
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelji: Samar Nataša in Samar
Marija, obe izstopili 13. 12. 1994; Vrhovec
David, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 4,
vstopil 13. 12. 1994, vložil 1,533.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Samar Nataša, razrešena 13. 12. 1994; direktor Vrhovec David, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 4, imenovan 13. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

Rg-24736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14326 z dne 2. 8. 1995 pri subjektu vpisa SCT-PROJEKT VISOKE ZGRADBE,
d.o.o., sedež: Kardeljeva ploščad 20, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/10758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5460018
Sedež: Ljubljana, Vojkova cesta 65
Oseba, pooblaščena za zasotpanje: Tepina Damjan, Bled, Črtomirova ulica 36, razrešen in ponovno imenovan 5. 12. 1991 kot
direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-25092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13787 z dne 21. 9. 1995 pod vložno št.
1/26764/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sprememo sedeža ter ustanoviteljev in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5320828
Firma: BIOMEDICA Trgovsko in storitveno podjetje Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: BIOMEDICA, Ljubljana, d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska cesta 20 B
Osnovni kapital: 91.000 SIT
Ustanovitelj: Pojbič Sonja, izstopila 1. 3.
1994; Ujupi Shani, Ljubljana, Poljanska cesta 20 B, vstopil 1. 3. 1994, vložil 91.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ogrizek Saja, razrešena 1. 3. 1994, direktor Ujupi Shani, Ljubljana, Poljanska cesta 20 B,
imenovan 1. 3. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Temeljnem sodišču Kranj, enota v
Kranju, pod vložno št. 1-811-00.
Rg-27322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15568 z dne 20. 7. 1995 pri subjektu
vpisa REGNUM, podjetje za mednarodno trgovino, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Cesta 24. junija 70, Ljubljana, sedež: Cesta 24. junija 70, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
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nika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5729793
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Glažar Natalia, Ljubljana,
Cesta 24. junija 70, vstopila 30. 9. 1992, vložila 1,610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Glažar Branko, izstopil 30. 11. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Glažar Natalia, Ljubljana, Cesta 24. junija 70,
razrešena in kot prokuristka imenovana
30. 11. 1994; direktor Glažar Branko, Ljubljana, Cesta 24. junija 70, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi

izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

96/05144 z dne 13. 12. 1996 pod št. vložka
1/28725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5966981
Firma: ASIBA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ASIBA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Prule 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Azeski Branko, Skopje,
Bul. Partizanski odredi 72/1/87, vložek
300.000 SIT, Dameski Peco, Skopje, Ulica
Moskovska 9-1/6, vložek 300.000 SIT, ASIBA MG, d.o.o., Skopje, Ženevska ul., objekt 1, vložek 600.000 SIT in Lavš Igor,
Ljubljana, Vojkova 5, vložek 300.000 SIT,
vsi vstopili 15. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lavš Igor, Ljubljana, Vojkova 5, imenovan 15. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev, direktor Azeski Branko, Skopje, Bul.
Partizanski odredi 72/1/87, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina

Rg-27505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13935 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu vpisa SMOLA – JERŠE, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Kočevje,
Rožna ul. 24, sedež: Rožna ulica 24, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/21265/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev in zastopnikov, firme ter povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5720907
Firma: SMOLA – JERŠE, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kočevje
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelji: Jerše Andrej, Kočevje, Rožna ulica 24, vstopil 10. 1. 1993, Smola Dušan, Dolga vas Kočevje, Remihova 16, vstopil 10. 1. 1993, Smola Janez, Kočevje, Bračičeva ul. 1, vstopil 9. 6. 1994, vsi vložili po
527.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zasopanje: direktor Smola Janez, Kočevje, Bračičeva ul. 1,
imenovan 9. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-103122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

nik Nada, oba iz Pragerskega, Leskovec 43,
imenovana 10. 1. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1995:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno številko 1/2097/00, in sicer kot: IZTOK,
podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo
d.o.o., s sedežem na Ptuju, Slovenja vas
50/a.

lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7123 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Dejavnost G 51.18 posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov “razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”, dejavnost K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje “razen opravljanja revizijske dejavnosti”, dejavnost K 74.14 podjetniško in poslovno svetovanje “razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci”.

MARIBOR
Rg-18674
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04397 z dne 9. 3. 1995 pri subjektu vpisa ADAK, trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., sedež: Za tremi ribniki
27, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5343810
Osnovni kapital: 1,853.000 SIT
Ustanovitelj: Venišnik Anton, Maribor,
Za tremi ribniki 27, vstopil 26. 12. 1989,
vložil 1,853.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-24717
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00220 z dne 12. 10. 1995 pod št.
vložka 1/09668/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5371716
Firma: ZIDOVNIK & CO. podjetje za
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o.
Skrajšana firma: ZIDOVNIK & CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pragersko, Leskovec 43
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zidovnik Iztok in Zidovnik
Nada, oba iz Pragerskega, Leskovec 43, vstopila 10. 1. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Zidovnik Iztok in družbenica Zidov-

PTUJ
Rg-25507
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06457 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu vpisa UNI–COMMERCE, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Savci 43, 2258 Tomaž pri Ormožu,
pod vložno št. 1/08964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5883083
Osnovni kapital: 1,670.870 SIT
Ustanovitelja: Hebar Milan, Tomaž pri
Ormožu, Savci 43, vstopil 30. 6. 1993, vložil 100.000 SIT, Sok Ludvik, Velika Nedelja, Trgovišče 4, vstopil 28. 12. 1994, vložil
1,570.870 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hebar Milan, razrešen 28. 12. 1994; direktor
Sok Ludvik, Velika Nedelja, Trgovišče 4,
imenovan 28. 12. 1994, zastopa podjetje
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670 Obelava naravnega kamna;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-

Rg-46417
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00101 z dne 21. 10. 1996 pri sub-
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jektu vpisa AGIS TAP, tovarna avtomobilske opreme, d.o.o., sedež: Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5496322
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šebela Janez, razrešen 1. 12. 1995; direktor
Hajduk Zvonko, Ptuj, Mariborska 24, imenovan 1. 12. 1995. Posle glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter po naravi stvari podobnih drugih poslov, lahko direktor sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja lahko s posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov na svoje
predhodno soglasje.

PODJETNIŠKI CENTER, svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 91,
reg. št. vl. 1/23839/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta RS Skupščina
občine Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13,
Ljubljana in Hribar Milič Adriana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja v deležih kot je bil vplačan.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 1995

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 1996

Rg-47212
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00149 z dne 18. 10. 1996 pri subjektu vpisa GRADIS GRADBENO PODJETJE GRADNJE PTUJ, d.d., sedež: Ormoška 22, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/02254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5075050
Člani nadzornega sveta: Ketiš Boris, izstopil 27. 6. 1996, Krajnc Tone, vstopil
27. 6. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KOPER
Srg 94/03443
Rg-47043
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03443 z
dne 29. 10. 1996 pod št. vložka 1/01959/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5489776
Firma: SAMIG-INŽENIRING, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: SAMIG-INŽENIRING, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izola, Cankarjev drevored 26/a
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3443/94 z dne
29. 10. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Mitja Gustinčič, Gallusovo nabrežje 13, Ljubljana, Samo Gustinčič, Bazoviška 12, Izola
in Danilo Gustinčič, Bazoviška 12, Izola.

LJUBLJANA
Srg 19724/94
Rg-236
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Srg 19585/94
Rg-237
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba SABO, Podjetje za gostinstvo,
trgovino in prevozništvo, d.o.o., Novosadska 4, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10073/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Safet Begič, Novosadska 4, Ljubljana in Boris Žabič, Resljeva
26, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu eno polovico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 1996
Srg 18872/94
Rg-238
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Kranjska industrijska družba, Črna
vas 284, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rado Škraba, Črna vas
284, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Rada Škraba.

Srg 6379/94
Rg-239
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba DENI, d.o.o., Inženiring, trgovina in špedicija, Vevška 33, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Savina Dernovšek, Miklošičeva 17, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 1996
Srg 94/09441
Rg-43144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09441 z dne 12. 4. 1996 pod št. vložka
1/04565/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: UNIMAX, podjetje za ekonomske, organizacijske in finančne storitve,
zastopanje, trgovino na veliko in malo ter
izvoz in uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIMAX, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Roška 1/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanija Samo, izstopil
23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Urbanija Samo, Roška 1/a, Domžale.
Srg 94/19687
Rg-47986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19687 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/06162/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SINUS, inženiring, d.o.o., Belačeva 7, Ljubljana-Šentvid
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Skrajšana firma: SINUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Belačeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Polajnar Kristina in Polajnar Bogomir, oba izstopila 23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Kristina Polajnar in Bogomir Polajnar,
oba Belačeva ulica 7, Ljubljana-Šentvid.

d.d., Industrierstr. 12, 4922 Butzberg,
Švica.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

Rg-25027
Družba GOBA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vrtovin, s sedežem Vrtovin
22/a, Črniče, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-2114-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
5. 12. 1994.
Ustanovitelj je Batagelj Gorazd, Vrtovin
22/a, Črniče, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustnaovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 1994

MARIBOR
Srg 767/96
Rg-240
Družba HEDERA, podjetje za opravljanje trgovskih, storitvenih in tržnih poslov ter založništvo, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Maribor, Ruska 34, reg. št. vl. 1/5399-00,
katere ustanovitelja sta Ferdinand Janžekovič, Maribor, Ruska 34 in Ernest Centrih,
Miklavž na Dravskem polju, Ekartova 32/b,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 18. 9.
1995, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ferdinand
Janžekovič, Maribor, Ruska 34 in Ernest
Centrih, Miklavž na Dravskem polju, Ekartova 32/b.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 1997
Srg 555/96
Rg-241
Družba GIBAGATS – podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Trčova
262, Maribor, reg. št. vl. 1/5560-00, katere
ustanovitelj je Gagić Ilija, Trčova 262, Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
13. 3. 1995, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gagić Ilija,
Trčova 262, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 1997
Srg 443/96
Rg-242
Družba MALAWER, d.d., Industrierstr. 12, 4922 Butzberg. Švica, Podružnica: MALAWER AG, proizvodnja, posredovanje in trgovina lesnoobdelovalnih
strojev, Maribor, Prušnikova 44, reg. št.
vl. 1/9421-00, katere ustanovitelj je MALAWER, d.d., Butzberg 4922, Švica, Industrierstr. 12, po sklepu ustanovitelja družbe
z dne 1. 3. 1996, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel MALAWER,

Srg 982/96
Rg-243
Družba PRO EKO, podjetje za ekološki inženiring, d.o.o., Maribor, Heroja
Bračiča 14, reg. št. vl. 1/955-00, katere
družbeniki so Brumen Stanko, Gajštova 26,
Maribor, Drev Janez, Marčičeva 3, Maribor, Lapajne Venčeslav, Vrtna 4, Lenart v
Slovenskih goricah, Medved Miran, Rasbergerjeva 7, Maribor, Vončina Ernest, Golarjeva 5, Maribor, Žerjal Emil, Varlovo naselje 6, Maribor in Anton Potočnik, Ul. Pohorskega bataljona 45/a, Zg. Polskava, po
sklepu družbenikov z dne 1. 8. 1996, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli: Brumen
Stanko, Gajštova 26, Maribor, Drev Janez,
Marčičeva 3, Maribor, Lapajne Venčeslav,
Vrtna 4, Lenart v Slovenskih goricah, Medved Miran, Rasbergerjeva 7, Maribor, Vončina Ernest, Golarjeva 5, Maribor, Žerjal
Emil, Varlovo naselje 6, Maribor in Anton
Potočnik, Ul. Pohorskega bataljona 45/a, Zg.
Polskava.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 1997

NOVA GORICA
Rg-21353
Družba SIMMA, d.o.o., trgovina in posredništvo, Nova Gorica, s sedežem Prvomajska ul. b.št., Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1/786/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustnaovitelja družbe z dne 29. 9. 1994.
Ustanovitelja sta Simončič Valter, Cankarjeva 15, Nova Gorica in Mavrič Gordon,
C. Goriške fronte 23, Šempeter, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 1994

Srg 94/02346
Rg-47113
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 94/02346 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/00470/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5316626
Firma: FORMAC, Proizvodnja, storitve, trgovina, svetovanje, inženiring, Vrtojba, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šempeter, Ul. 9. septembra 246,
Vrtojba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mozetič Darko, Kidričeva 32, Nova
Gorica in Fornazarič Darja, 9. septembra
246, Šempeter pri Gorici.

NOVO MESTO
Srg 2513/94
Rg-13966
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba PRAZNIK, Bencinska črpalka,
storitve in trgovina Škocjan, d.o.o., vpisana na reg. vl. št. 1-1664/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ludvik Praznik, Grmovlje 5, Škocjan, z ustanovitvenim kapitalom
2.880 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.880 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Ludvika
Praznika, Grmovlje 5, Škocjan.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 1995

Družba PIKA, Prodaja otroške konfekcije, Novo mesto, d.o.o., Prešernov trg 7, Novo mesto, vpisana na reg. vl.
št. 1-1299/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milena Korač, Prešernov trg 7, Novo mesto in Zdravko Korač,
Cesta herojev 60, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT. Po sporazumu
z dne 23. 9. 1992, ki sta ga ustanovitelja
sklenila, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe Milena
Korač, Prešernov trg 7, Novo mesto.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Mileno
Korač, Prešernov trg 7, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995

mlini 54, Novo mesto, Klobčar Marija,
Smrečnikova ulica 29, Novo mesto, Murgelj Nataša, Seidlova ulica 60, Novo mesto
in Vidmajer Ksenija, Mušičeva 6, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT prenese na ustanovitelje v sorazmerju z
vloženim kapitalom.
Zoper skep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Novo mesto
dne 24. 3. 1997

Srg 2848/94
Rg-15236
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba OZID, gradbeno podjetje Gradac, d.o.o., Gradac 50a, vpisana na reg. vl.
št. 1/03255/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Osman Hodžić, Tomina 163, Sanski most, BiH in Zijad Hodžić,
Tomina 135, Sanski most, BiH, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Hodžić Osmana in Hodžić Zijada, oba iz Tomina, Sanski most, BiH, v sorazmerju z vloženima
deležema, torej vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 1995
Srg 42/95
Rg-17488
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba SIVI – trgovina, parketarstvo
in gostinstvo Novo mesto, p.o., Novo mesto, Na tratah 15, vpisana na reg. vl. št.
1/00715/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sivec Miran, Novo mesto,
Na tratah 15, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Sivec Mirana, Novo mesto, Na tratah 15.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995
Srg 1683/94
Rg-17505
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 2664/94
Rg-17514
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba DAMJANA, trgovsko podjetje
na debelo in drobno, Sadinja vas, d.o.o.,
Sadinja vas 16, Dvor pri Žužemberku,
vpisana na reg. vl. št. 1-1719/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Darinka Šteingel, Sadinja vas 16, Dvor pri Žužemberku, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Darinko
Šteingel, Sadinja vas 16, Dvor pri Žužemberku.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995
Srg 117/97
Rg-105305
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba WID zastopanje in posredovanje zavarovanj, d.o.o., Novo mesto, Mušičeva 6, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-3595/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 3. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Vidmajer Miran, Mušičeva 6, Novo mesto, Adamič Bogdan, Nad

PTUJ
Srg 94/04106
Rg-34762
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04106 z dne 6. 3. 1996 pod št.
vložka 1/08777/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
postopka skrajšane likvidacije s temile podatki:
Matična št.: 5814731
Firma: SIBIRKO, podjetje za trgovino, storitve, gostinstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: SIBIRKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ormož, Ljutomerska 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlovič Blanka, izstopila 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Pavlovič Blanka, Kerenčičev trg 5 a,
Ormož.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-99/94-02
Ob-1658
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 15. 4. 1997, pod zap. št.
232, z nazivom “Pravila o delovanju sindikalne organizacije”, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata,
z imenom: Sindikat delavcev trgovine
Slovenije, Metalka Commerce, Ljubljana
matično številko: 1159569.
in sedežem: Dalmatinova 2, Ljubljana.
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Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/97
S-180
I. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zdravilišče Rogaška – Beauty center,
d.o.o., Medicinska negovalna kozmetika,
Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina, se
začne in takoj zaključi.
II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška – Beauty center, d.o.o., Medicinska negovalna
kozmetika, Zdraviliški trg 10, Rogaška Slatina, iz sodnega registra.
St 13/97
S-181
I. Stečajni postopek nad dolžnikom:
EMO - OS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska cesta 86, Celje, se začne
in takoj zaključi.
II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: EMO - OS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska cesta 86, Celje, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 4. 1997
St 8/97
S-183
I. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zdravlišče Rogaška -Design, d.o.o., Grafično oblikovanje, Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina, se začne in
takoj zaključi.
II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška - Design, d.o.o., Grafično oblikovanje, Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina,
iz sodnega registra.
St 12/97
S-185
I. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zdravilišče Rogaška - Dental studio,
d.o.o., Zobozdravstvene storitve, Zdraviliški trg 4, Rogaška Slatina, se začne in
takoj zaključi.
II. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška - Dental studio, d.o.o., Zobozdravstvene storitve,
Zdraviliški trg 4, Rogaška Slatina, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 4. 1997
St 1,2,3,4,6,8/93
S-182
To sodišče razpisuje narok za preizkus
terjatev in za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev, ki bo dne 27. 5. 1997 ob 8.30
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v razpravni dvorani tega sodišča št. 135/I,
za naslednje stečajne dolžnike:
– St 1/93: Slavnik international, d.o.o.,
Koper – v stečaju;
– St 2/93: Slavnik - Mestni promet
Obale, d.d., Koper – v stečaju;
– St 3/93: Slavnik - Linijski promet,
d.d., Koper – v stečaju;
– St 4/93: Slavnik – Servis motornih
vozil, d.d., Koper – v stečaju;
– St 6/93: Slavnik Rent-a-car, d.d., Koper – v stečaju;
– St 8/93: Cosmos, d.o.o., Koper – v
stečaju.
Upniki lahko vpogledajo osnutke za
glavno razdelitev v času uradnih ur v gospodarski pisarni Okrožnega sodišča v Kopru, Okrožnega sodišča v Ljubljani in
Okrožnega sodišča v Mariboru.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 1997

mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS.
4. Dolžniki se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus tejratev bo dne
17. 9. 1997 ob 8.30 v razpravni dvorani št.
IV/II tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 4. 1997

St 47/96
S-183
To sodišče obvešča vse upnike, da je
prvi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Metalna TIS, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o., Maribor – v stečaju,
razpisan za dne 12. 5. 1997, preložen na
dne 20. 5. 1997 ob 12. uri v sobi št. 330 tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 1997
St 26/96
S-186
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad IGO, Industrija gostinske
opreme, p.o., Koprska 72, Ljubljana – v
stečaju za dne 28. 5. 1997 ob 9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 1997
St 58/96
S-187
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Eurocontact, d.o.o., Ljubljana, – v stečaju za dne 27. 5. 1997 ob
9. uri v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1996
St 1/97
S-188
To sodišče na podlagi 1. odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom št. St 1/97 z dne 15. 4.
1997 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Interier, Trgovsko podjetje na debelo in drobno, export, import Krško, d.o.o.,
Aškerčeva 1, Krško.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega.
3. Upnike poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v dveh

St 5/97
S-189
I. Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Splošno gradbeno podjetje Kograd Dravograd, d.o.o., Mariborska 3, Dravograd.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Splošno gradbeno podjetje Kograd Dravograd,
d.o.o., Mariborska 3, Dravograd – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
dipl. jur. Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj
Gradca, Kidričeva 3a.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
10. 9. 1997 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa, ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 27.000 SIT.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom, je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 4.
1997.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 4. 1997
St 216/93
S-192
Stečajnega upravitelja mag. Branka Tomelja se z dne 24. 3. 1997 razreši funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Projektni Team 2000, p.o., Maribor – v stečaju.
Za novo stečajno upraviteljico se določi
Lidija Reiter, dipl. ek., Vojašniška 6, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 1997
St 12/97
S-190
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/97,
z dne 16. 4. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Gradis – Gradbeništvo, d.o.o., Dobja vas 125, Ravne na
Koroškem, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
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– Gradbena mehanizacija in gradbena
dela Marjan Slemenšek, s.p., Lampreče 7,
Črna na Koroškem,
– GIZ Gradis Ljubljana, Šmartinska
134/a, Ljubljana,
– Gradis Gradbeno podjetje, p.o., – v stečaju, Dobja vas 125, Ravne na Koroškem,
– Komunalno podjetje Prevalje, Trg 36,
Prevalje,
– delavski zaupnik Irma Pokeršnik, zaposlena pri Gradis Gradbeništvo, d.o.o.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Albin Puclin odvetnik iz Maribora,
Sodna ulica 24.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 1997

notranjem odkupu delnic podjetja. Javni poziv je bil prvič objavljen v Delu dne 5. 9.
1997 v Uradnem listu RS dne 13. 9. 1997 in
na oglasnih deskah podjetja.
Rok se ponovno odpira za vpis zadolžnic po 25.a členu ZLPP, do vključno 30. 4.
1997.
Dodatne informacije dobite na sedežu
podjetja tel. št. 064/723-466.
Žičnice Vogel - Bohinj, p.o.,
Bohinjsko jezero

dila za neizplačane osebne dohodke. Z
interno razdelitvijo bo podjetje razdelilo
20% družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
Če v razpisanem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo podjetje najkasneje v 5 dneh na
oglasni deski objavilo interni razpis za družinske člane zaposlenih. Rok za vpisovanje
delnic v drugem krogu interne razdelitve je
14 dni po objavi na oglasni deski.
Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate, zaposleni pa tudi potrdila, uporabijo
za kupnino za delnice v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov
(potrdil) uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
7.2. Notranji odkup
Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojene delavce, da v 30 dneh vpišejo ali
vplačajo delnice in s pisno izjavo pristopijo
k programu notranjega odkupa podjetja.
Vplačila delnic v notranjem odkupu so mogoča z gotovino in z zamenjavo presežnih
lastniških certifikatov in potrdil o neizplačanih osebnih dohodkih iz interne razdelitve. Pri vplačilih z gotovino se cena delnic
določena glede na otvoritveno bilanco, valorizira z indeksom maloprodajnih cen do
dneva vplačila delnic. Pogoj za vplačevanje
delnic s certifikati in potrdili je sodelovanje
v interni razdelitvi. Pri obeh načinih vplačevanja so delnice naprodaj s 50% popustom.
Pravila programa, notranjega odkupa so
upravičencem na vpogled na sedežu
podjetja.
8. Vpisovanje delnic v okviru notranjega odkupa in notranje razdelitve v zameno
za lastniške certifikate in potrdila o neizplačanih osebnih dohodkih bo potekalo v
30 dneh po objavi tega poziva pri blagajni
na sedežu podjetja Vodenska 50 v
Trbovljah, in sicer vsak delovnik od 6. do
14. ure.
Vplačevanje deležev v okviru notranjega odkupa z gotovino bo potekalo v 30 dneh
po objavi tega razpisa na privatizacijski podračun tega podjetja št. 52700-698-11347, z
navedbo “plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
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 udeležval kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju so
na voljo pri Mariji Čebin po tel.
0601/26-354.
Avtoprevoz Zasavje, p.o.,
Trbovlje

St 9/97
S-191
To sodišče je s sklepom St 9/97 dne
17. 4. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Presad, proivzodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Gabrovka 7, Gabrovka.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Željko Kranjc iz Ljubljane, Čufarjeva 1.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 7. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-90
Žičnice Vogel - Bohinj, Ukanc 6, Bohinjsko jezero, ponovno odpirajo javni poziv upravičencem pri interni razdelitvi in

Št. 37-97
La-89
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa o preoblikovanju in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja
Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje, program
lastninskega preoblikovanja podjetja Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje, ki ga je odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
00505-2/1997-GV dne 26. 3. 1997.
S to odločbo se razveljavi odločba
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 505/94-GV z dne 21. 10.
1994.
1. Firma: Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje, Vodenska 50, Trbovlje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, registrska št. vložka
1/1607/13.
2. Matična številka: 5035414.
3. Dejavnost
Pretežna dejavnost podjetja so tovorni in avtobusni prevozi v javnem cestnem prometu, storitve s samohodnimi stroji ter upravljanje specialnih rudarskih vozil, prevozne storitve z osebnimi avtomobili, popravilo in servisna dejavnost
avtomobilov v delavnicah, preventivni pregledi motornih vozil, poučevanje voznikov motornih vozil, prodaja nadomestnih delov.
4. Pravna oblika organiziranosti
Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje, je
družbeno podjetje v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini družbenega kapitala – 40%,
– interna razdelitev delnic v višini družbenega kapitala – 20%,
– notranji odkup delnic v višini družbenega kapitala – 40%.
7. Javni poziv udeležencem:
7.1. Interna razdelitev
Avtoprevoz Zasavje, p.o., Trbovlje,
poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene deleavce, da v 30 dneh
po objavi tega poziva vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate in potr-
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Razpisi delovnih mest
Ob-1535
Vlada Republike Slovenije Komisija za
kadrovske in administrativne zadeve razpisuje delovno mesto
vodje upravne enote Dravograd
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in posebnih pogojev, ki jih določa 4. člen zakona o delavcih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/92-2 in 4/93), izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– VII/1 stopnja strokovne izobrazbe
pravne, organizacijske, ekonomske ali druge smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih funkcijah ali
delovnih mestih v državnih organih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti ter poznavanje dela v upravi, kar kandidati dokazujejo z dosedanjim delom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Datum sklenitve delovnega razmerja bo določen z aktom o imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in podatki o dosedanjem delu sprejema
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, 8 dni po objavi. O izidu bomo kandidate obvestili v
8 dneh po izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Št. 130-1/97
Ob-1551
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnice razpisuje skladno z 32.
in 34. členom statuta Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet delovno
mesto
direktorja podružnice Kočevje
Pogoja: VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge družboslovne smeri
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega
direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16, 8 dni po objavi
razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi
razpisa.
Št. 130-1/97
Ob-1552
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnice razpisuje skladno z 32.
in 34. členom statuta Agencije Republike
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Slovenije za plačilni promet delovno
mesto
direktorja podružnice Postojna
Pogoja: VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge družboslovne smeri
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16, 8 dni po objavi razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi
razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Centrala Ljubljana
Št. 25/97
Ob-1561
Na podlagi 56. zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92) in v skladu z določbami statuta zavoda, svet zavoda razpisuje
delovno mesto
direktorja
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– končana VII. ali VI. stopnja izobrazbe
v skladu z 69. členom in drugim odstavkom
56. člena zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma.
Mandat traja štiri leta.
Prijavo z uradnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v
8 dneh od objave razpisa na naslov: Lambrechtov dom Slovenske Konjice, Šolska 4,
s pripisom “Razpis za direktorja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh.
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Št. 581/97
Ob-1570
Mestna občina Velenje razpisuje prosto
delovno mesto
višjega svetovalca za razvoj malega
gospodarstva
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– VII. stopnja ekonomske smeri,
– izkušnje na področju pripravljanja in
vodenja projektov,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
Mestna občina Velenje, Urad župana in
splošnih zadev, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje
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Razpisi
javnih natečajev
Št. 008/97
Ob-1521
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in na podlagi sprejetega plana del
za leto 1997, Krajevna skupnost Šmarjeta
objavlja
javni razpis
za oddajo del:
A) Preplastitev lokalne ceste Šmarjeta–Orešje–Vinica v dolžini 2000 metrov
oziroma 8000 m2.
Orietnacijska vrednost razpisanih del je
11,500.000 SIT.
B) Preplastitev lokalne ceste Klevevž–Čelevec–križišče Strmica v dolžini
1200 metrov oziroma 4800 m2.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
6,500.000 SIT.
C) Modernizacija (asfaltiranje) manjših odsekov lokalnih cest v krajevni skupnosti Šmarjeta v dolžini 1500 metrov oziroma 4500 m2.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
5,500.000 SIT.
1. Investitor razpisanih del je: Krajevna
skupnost Šmarjeta.
2. Razpisna dokumentacija je na voljo v
pisarni Krajevne skupnosti Šmarjeta, Šmarjeta 66, pošta Šmarješke Toplice, tel.
068/73-274, takoj po objavi javnega razpisa
in sicer vsak ponedeljek in petek od 16. do
18. ure.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
4. Posamezni izvajalci se lahko prijavijo
za izvedbo vseh razpisanih del skupaj in ne
posamezno.
5. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
od dneva objave razpisa na naslov Krajevna
skupnost Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice. Ponudba mora biti v ovojnici
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba!”.
Odpiranje ponudb bo javno in bo naslednji delovni dan po prispetju ponudb ob
13. uri v prostorih Krajevne skupnosti Šmarjeta, Šmarjeta 66, sejna soba.
6. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Krajevna skupnost Šmarjeta
Svet Krajevne skupnosti Šmarjeta
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Ob-1455
Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zveza
prijateljev mladine Maribor objavlja

– podatke o pooblaščeni osebi ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– dodatne ugodnosti, ki jih lahko nudite.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija ob upoštevanju
ponudbene cene, dobavnih rokov, plačilnih
pogojev in morebitnih drugih ugodnosti, ki
jih bo ponudil posamezni ponudnik.
4. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudba mora prispeti na naslov Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul.
16, 2000 Maribor, najkasneje do 5. 5. 1997
do 12. ure v zapečateni ovojnici z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba – Prežihova bralna
značka”.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1997 ob
14. uri na sedežu Zveze prijateljev mladine
Maribor.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zveza prijateljev mladine Maribor

nja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot ugodnejši, najcenejša ponudba
ne bo veljala za najugodnejšo.
12. Rok za oddajo ponudbe je 19. 5. 1997
do 10. ure. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, II. nadstropje v vložišče SEL-a v zaprtih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj, javni razpis! Ponudba za dobavo in montažo 110 kV stikal za hidroelektrarno Mavčiče.”
13. Ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene in ne bodo prispele pravočasno
bodo pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojnicah.
14. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, Hajdrihova 2, Ljubljana, v
sejni sobi v II. nadstropju dne 20. 5. 1997
ob 9. uri.
15. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.
16. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odločitvi komisije za izvedbo javnega razpisa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

javni razpis
za nakup knjig za knjižne nagrade
namenjene učencem osnovnih šol Mestne
občine Maribor in Občin Ruše, Pesnica,
Fram-Rače, Starše, Duplek, Šentilj
in Kungota
1. Predmet razpisa
Nakup knjig za knjižne nagrade namenjene učencem osnovnih šol Občin: Mestne
občine Maribor in Občin Ruše, Pesnica,
Fram-Rače, Starše, Duplek ob zaključku akcije Prežihova bralna značka v šolskem
l. 1996/97.
Zbirka ali avtor
in naslov knjige:

Število
izvodov

Zbirka: Zgodbe starega sveta
(Kreta, Maji, Troja, Pompej,
Tutankamon...)
Zbirka: Okna v svet
(Človeško telo, Letenje,
Kako delujejo stroji...)
Tone Pavček: Besede za sladkosnede
Zlata Vokač: Prvo potovanje mačka
Čunje
Zlata Vokač: Vesele zgodbe
o vampirjih
G. Meadoks: Mali antični leksikon
Blaž Lukman: Gledališki pojmovnik

1350
1350
1850
1850
1850
1150
1150

Knjige posameznih naslovov ene zbirke
naj bodo po možnosti količinsko enakomerno zastopane.
Knjige morajo biti dostavljene na sedež
Zveze prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor, najkasneje do 20. maja
1997.
Zaradi možnosti odklona končnih potreb
od razpisanih količin si naročnik pridržuje
pravico ustreznih sprememb pri naročilu,
prav tako odpovedi enega naslova ali zbirke
v celoti, kolikor bi vrednosti najugodnejših
ponudb bistveno presegale vrednost planiranih sredstev.
2. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo vsebovati naslednje elemente:
– ceno za posamezno knjigo (zbirka: specifikacija po posameznih naslovih) vključno s prometnim davkom, stroški distribucije
franco Zveza prijateljev mladine Maribor
ter popusti,
– predračunsko vrednost celotne ponudbe z obračunanim prometnim davkom,
– količino posameznih knjig,
– plačilne pogoje,
– rok izdobave,
– zagotovitev dostave (na sedež Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova ul.
16),
– opcijo ponudbe,
– splošne podatke o ponudniku z dokazilom o registraciji in navedbo referenc,
– zavarovanje resnosti ponudbe – akceptni nalog v višini 5% od vrednosti ponudbe
(ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bodo akceptni nalogi vrnjeni v roku 14 dni po odpiranju ponudb, izbranim ponudnikom pa po
dostavi knjig),

Št. 05/49-97
Ob-1526
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavljajo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo 110 kV stikal za
hidroelektrarno Mavčiče
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža dveh transformatorskih stikal 110 kV
za HE Mavčiče s pripadajočim veznim in spojnim materialom, izdelava projektne dokumentacije ter izvedba gradbenih in elektromontažnih del potrebnih za zamenjavo obstoječih stikal po projektnih specifikacijah in po pogojih
razpisne dokumentacije.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2/II, v sobi št.
2, A1.1 v 10 dneh po objavi razpisa ob
delovnikih med 8. in 12. uro ob predložitvi
dokazila o vplačilu 10.000 SIT na žiro račun SEL št. 50106-601-27492 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, s
pripisom: razpisna dokumentacija za dobavo in montažo 110 kV stikal za hidroelektrarno Mavčiče.
4. Razpisna dokumentacija je sestavljena v slovenskem jeziku.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, v Tehničnem sektorju, tel.
219-533 – Koršič.
6. Orientacijska vrednost razpisane opreme je 15,000.000 SIT.
7. Lokacija: hidroelektrarna Mavčiče.
8. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je do 30. 9. 1997.
9. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so precizirana v razpisni dokumentaciji.
11. Naročnik si pridržuje pravico pogajanj s ponudniki v postopku analiziranja ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-

Ob-1522
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/ 94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in vlade
Republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana
ponovni javni razpis
1. Za izbiro najugodnejšega ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije
za laboratorij v Murski Soboti
2. Za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo potrošnega plastičnega materiala za laboratorijsko diagnostiko
3. Za izbiro najugodnejšega dobavitelja tuje strokovne literature
Podroben opis in seznam laboratorijskega potrošnega materiala, tuje strokovne literature ter laboratorija v Murski Soboti dobite na upravi Veterinarskega Zavoda Slovenije cesta v Mestni log 47a Ljubljana ali na
telefon 061/33-40-33.
Ponudbe morajo biti urejene v skladu z
javnim razpisom: vsebovati morajo postavke, ki so navedene v razpisu.
Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja.
2. Bonitetna poročila 1 in 2 ali 3.
3. Točne cene.
4. Pogodbe z roki dobave oziroma izvedbe.
5. Referenčno listo.
6. Vzorce potrošnega laboratorijskega
materiala.
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Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: ustreznost tehničnim zahtevam,
konkurenčnost cen, dobavni roki, plačilni
pogoji, druge posebne ugodnosti.
Kontaktne osebe: tel. 061/33-40-33, mag.
Jernej Hočevar, mag. Zmagomir Kralj.
Ponudbe je potrebno poslati: priporočeno po pošti na naslov: Veterinarski Zavod
Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana, p.p. 4251.
Ponudbe morajo biti oddane: v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, ponudba
na javni razpis”, z označeno zaporedno številko razpisanega materiala ali opreme.
Rok za oddajo ponudb: 10 dni in začne
teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Naročnik si pridržuje pravico: da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe, da
bo zavrnil vse ponudbe katere ne bodo jasno označene za katero točko razpisa velja
ponudba. Zavrnjene bodo tudi vse ponudbe
katere ne bodo prispele v navedenem roku.
Naročnik lahko sklene pogodbo samo za
nekatere postavke potrošnega materiala določene v javnem razpisu.
Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje.
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb: bo peti delovni dan po zaključku roka
za oddajo ponudb oziroma 15. dan po objavi.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.
Veterinarski zavod Slovenije

– parafiran predlog pogodbe.
Cene za ponujeni material morajo biti
bruto, izražene v SIT, oblikovane za plačilo
v 30 dneh od izstavitve računa FCO naslov
naročnika, s posebej prikazanim količinskim
popustom in prometnim davkom. Cene morajo biti fiksne za obdobje 6 mesecev, po
tem obdobju pa priznavamo rast prodajnih
cen v višini rasti indeksa drobnoprodajnih
cen v RS za pretekli mesec.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– konkurenčnost cen,
– kvaliteta materiala,
– plačilni roki daljši od 30 dni,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– brezplačna dostava,
– druge ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do spremembe količine materiala glede na dejanske spremembe potreb med letom v skladu z razpoložljivimi finančnimi
sredstvi;
– izbrati najugodnejšega dobavitelja za
posamezno vrsto materiala;
– da v primeru, če izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala drugega najugodnejšega ponudnika po tem razpisu.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah z oznako in sedežem ponudnika,
z navedbo: “Ne odpiraj - javni razpis za
izbiro dobavitelja potrošnega pisarniškega
materiala.”
9. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS.
Dodatne informacije lahko dobite na
Upravni enoti Radlje ob Dravi dnevno od
8. do 12. ure, tel. 0602/71-401.
10. Odpiranje ponudb bo dva dni po poteku roka iz 9. točke tega razpisa ob 10. uri
na sedežu naročnika. Če bo dan iz te točke
dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi
naslednji delovni dan, ob isti uri, na istem
naslovu.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Upravna enota
Radlje ob Dravi

Šmarje pri Jelšah, kjer lahko dobijo tudi vse
dodatne informacije (tel. št. 821-007).
4. Orientacijska vrednost del naročila je
12,820.021 SIT.
5. Roki izvedbe del: začetek del 2. 6. 1997,
konec del v dveh mesecih od pričetka del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena izvedbe del,
– plačilni pogoji, pogoji morebitnega
kredita,
– lista referenčnih objektov,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika,
– rok dokončanja del.
7. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v odredbi 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).
8. Rok za oddajo ponudb je 26. 5. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.
Ponudniki morajo poslati ponudbo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za ureditev
vodooskrbe za del naselij Laše - Filipov
breg - Ne odpiraj”.
9. Ponudnik ni dolžan oddati dela najcenejšemu ponudniku. Pridržuje si tudi pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku.
10. Odpiranje ponudb bo 26. 5. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah
- sejna soba, Aškerčev trg 12. Šmarje pri
Jelšah.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 401-2/97
Ob-1523
Republika Slovenija, Upravna enota Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje ob
Dravi, na podlagi določil 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
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega materiala
1. Naročnik:
Republika
Slovenija,
Upravna enota Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje ob Dravi.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega
pisarniškega materiala za potrebe upravne
enote za leto 1997.
3. Rok dobave: postopno v skladu z naročilom naročnika. Specifikacija materiala
je razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo pri naročniku. Količine iz specifikacije so ocenjene.
4. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 1,700.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– ponudbeni predračun v skladu z zahtevano specifikacijo iz razpisane dokumentacije,
– dobavne roke za naročeni material,
– datum do katerega velja ponudba in

Ob-1527
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na
podlagi zakona o financiranju javne porabe
(Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93),
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)
javni razpis
za ureditev vodooskrbe za del naselij
Laše - Filipov breg
1. Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: ureditev vodooskrbe
za del naselij Laše - Filipov breg.
3. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo pri Antonu Lahu na Občini

Št. 0321/97
Ob-1528
Na osnovi 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 Občina Cankova - Tišina
naslednji
javni razpis
za gradnjo čistilne naprave Cankova
1. Investotor: Občina Cankova - Tišina,
KS Cankova.
2. Predmet razpisa: izgradnja čistilne naprave odpadnih voda v naselju Cankova.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del
dobijo ponudniki v roku 5 dni od dneva
objave javnega razpisa na sedežu KS Cankova, Cankova 25 pri Stanislav Gombocu
(tel. 069/46-650 ali 069/40-003).
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati (materialne stroške) v znesku 20.000 SIT na žiro
račun KS Cankova št. 51900-645-30047, s
pripisom - Vaški odbor Cankova.
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5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem 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).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference za izvajanje takih in podobnih objektov,
– rok izvedbe,
– najcenejša ponudba in najugodnejša,
– garancija za pravočasno izvedbo del.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
8. Rok oddaje ponudbe je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.
9. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “ Ponudba - ČN Cankova - Ne odpiraj” morajo ponudniki poslati ali oddati
na naslov: Občina Cankova - Tišina, Tišina
4, 9251 Tišina.
10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ponudb in
sicer ob 11. uri na sedežu KS Cankova, Cankova 25.
11. O izbiri najugodneješega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni, od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Cankova - Tišina

jasno, kateri so podizvajalci na projektu,
njihov status in reference.
4. Ocenjena skupna vrednost navedenih
del znaša 180,000.000 SIT.
Projektiranje se bo pričelo predvidoma
junija 1997, izvajanje del pa avgusta 1997.
Izvedba del bo končana predvidoma 31. 12.
1997.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati
vse zahtevane elemente, označene in urejene po vrstnem redu:
5.1. Podatke o ponudniku:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– overjeno kopijo registracije, ki ni starejša od 30 dni,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila, da izvaja dela, ki so primerljiva z razpisanimi, vsaj 24 mesecev pred
dnevom odpiranja ponudb;
5.2. Izjavo ponudnika o seznanjenosti s
pogoji del;
5.3. Tehnične rešitve in ostali zahtevani
podatki, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;
5.4. Ponudbeno ceno, specificirano po
zahtevah razpisne dokumentacije, plačilne
pogoje, plačilni plan, opcijo ponudbe;
5.5. Cenik virov za naročilo morebitnih
poznejših del;
5.6. Terminski plan;
5.7. Seznam kadrov ponudnika s področja del, ki jih ponuja. Če ponudnik za določena dela sodeluje s podizvajalci, jih mora
navesti in tudi za delavce podizvajalca navesti reference, ki jih opravljajo na področjih, ki jih pokriva ponudba. Za podizvajalce
mora tudi priložiti dokazila o poslovnem
sodelovanju z njimi;
5.8. Obrazec BON-1 in BON-2 oziroma
BON-3;
5.9. Seznam večjih reference,
5.10. Navedbo ekipe, odgovorne za realizacijo projekta z individualnimi referencami;
5.11. Prikaz sistema zagotavljanja kakovosti;
5.12. Ostalo dokumentacijo v skladu z
12. členom citirane odredbe;
5.13. Barirani ček v višini 5% ponudbene cene;
5.14. Ostale elemente, ki jih ponudnik
smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
6. Podrobnejše zahteve so opredeljene v
razpisni dokumentaciji, ki jo lahko ponudniki dvignejo v komerciali Termoelektrarne
Šoštanj med 28. 4. 1997 in 15. 5. 1997.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na podlagi predložitve dokazila o vplačilu
30.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na račun izločenih sredstev
TE Šoštanj za ODP5 št. 52800-762-40274 s
pripisom “Razpisna dokumentacija za pripravljalna dela ODP5”.
7. Vse dodatne informacije lahko dobijo
ponudniki v Termoelektrarni Šoštanj pri
Viktorju Robniku, tel. 063/42-03-651, faks
063/42-03-485 za ekonomsko-komercialni
del in v CEE, Inženiringu za energetiko in
ekologijo, Jamova 20, Ljubljana pri Andreju Štendlerju, tel. 061/221-327, faks
061/211-676 za tehnični del, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, kjer si lahko ogledajo

tudi vsa gradiva, ki so našteta v razpisni
dokumentaciji, niso pa ji priložena.
Ponudnikom priporočamo ogled bodočega gradbišča, za katerega se je potrebno
najaviti pri Marku Kompanu, tel.
063/42-03-674.
8. Kriteriji za izbiro izvajalcev so:
– ponudbena cena, plačilni pogoji,
– dokazila o finančnem stanju,
– nivo obdelave tehničnega dela ponudbe, predlagane rešitve zaščite brežine,
– kadrovska struktura,
– registracija ponudnika oziroma njegovih podizvajalcev za izbrano vrsto del,
– reference ponudnika in projektne ekipe,
– sistem zagotavljanja kakovosti,
– izkušnje na področju izvajanja del za
termoenergetske objekte oziroma za objekte Termoelektrarne Šoštanj,
– lastna operativa v primeru prijave na
2.2. točko,
– realnost ponudbenih elementov.
9. Ponudniki morajo predati zapečatene
ponudbe najkasneje do četrtka, 29. 5. 1997
do 12. ure v komerciali TE Šoštanj, Lole
Ribarja 18, 3325 Šoštanj, z označbo “Ne
odpiraj – ponudba!, Javni razpis za izvedbo
pripravljalnih del v okviru gradnje naprave
za razžveplanje dimnih plinov bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj”.
Na kuverti mora biti naveden tudi naziv
in naslov ponudnika.
Kasneje prispelih ali predanih ponudb
naročnik ne bo upošteval in jih bo vrnil
ponudnikom neodprte.
Ponudbo je potrebno izdelati v dveh izvodih, od katerih je en izvod original.
10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
30. 5. 1997 ob 10. uri v prostorih Termoelektrarne Šoštanj, L. Ribarja 18.
11. Upoštevane bodo le popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
12. Sklep o izbiri izvajalca pripravljalnih del bo Termoelektrarna Šoštanj
odposlala vsem ponudnikom najkasneje v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Šoštanj

Ob-1529
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za izvedbo pripravljalnih del v okviru
graditve naprave za razžveplanje
dimnih plinov bloka 5 TE Šoštanj
1. Naročnik: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Lole Ribarja 18, Šoštanj.
Objekt: Naprava za razžveplanje dimnih
plinov bloka 5.
2. Predmet javnega razpisa je izvedba
pripravljalnih del v okviru graditve naprave
za razžveplanje dimnih plinov bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj.
Izvedba pripravljalnih del zajema:
2.1. projektiranje PGD, PZI, PID:
– gradbena in obrtniška dela (ureditev
pobočja južno od nove naprave za razžveplanje dimnih plinov, prestavitev ograje vodikarne, inštalacijska kineta, priprava gradbišča, zaščita pred ledom s hladilnega stolpa itd.),
– strojne inštalacije (prestavitev obstoječih inštalacij, nekatere nove inštalacije
itd.),
– elektro inštalacije (prestavitev obstoječih inštalacij, nekatere nove inštalacije
itd.),
2.2. izvedbo del, navedenih v 2.1. točki.
3. Investitor bo oddal dela v celoti ali po
2.1. in 2.2. točkah.
Ponudniki morajo v primeru podizvajalcev podati organizacijo projekta tako, da bo

Št. 79/1-97
Ob-1530
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zdravstveni dom Sežana objavlja
javni razpis
za dvoje nabav osnovnih sredstev
1. Predmet razpisa:
a) zobozdravstveni stol – 1 komplet
PROMATIC 1057 T KaVo.
1 kom dodatna cev za multiflex instrument, 1 kom elektronika za mikromotor,
2 kom set K-LUX motor cev, 2 kom INTRA
K-LUX Mikromotor 192, 1 kom sedež stola, 1 kom vzglavnik SOMATIC, 1 kom tapiciranje vzglavnika, 1 kom nerjaveči pladenj,
1 kom grelec vode, 1 kom mali sesalec na
vodni pogon, 1 kom nosilna cev za reflektor
KaVoLUX 1410, 1 kom reflektor KaVoLUX 1410, 1 kom stol za terapevta PHYSIO 5005, 1 kom tapicirani deli stola, 1 kom
turbina 640 B LUX, 1 kom spojka LUX 465
LRN, 1 kom spojka 465 RN, 1 kom kolenčnik 25 LN, 1 kom INTRA matic etui (20 LN
kolenčnik, 68 LDN glava, 10 LN ročnik),
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1 kom STERIMASTER 2080 AVTOKLAV
ali drugačen avtoklav;
b) 12 kanalni EKG znamke SCHILLER.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta aparata,
– cena, ki mora biti fiksna v SIT, fco ZD
Sežana, z montažo,
– čim ugodnejši način plačila,
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis” v 14 dneh
od datuma objave na naslov: Zdravstveni
dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.
4. Ponudba mora vsebovati poleg predračunov in prospektov s tehničnimi karakteristikami še dokazilo o registraciji firme,
izjavo o garancijah in servisiranju ter vzorec pogodbe.
5. Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih ZD Sežana ob 12. uri, predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje firme.
6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika v 10 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo pri
ponudbah do nepravilnosti.
Zdravstveni dom Sežana

grami morajo biti vključeni v program društva kot celote.
Društva, ki kandidirajo na razpis morajo
k vlogi priložiti:
– kratko poročilo o svoji dejavnosti v
letu 1996,
– program dela in finančni načrt za leto
1997 in,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa.
Pri izbiri bodo imela prednost tista društva, ki že imajo status društva, ki deluje v
javnem interesu.
Prijavo na razpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa pošljejo društva in
organizacije v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, do 10. 5. 1997. Na kuverti naj bo
oznaka razpis – društva. Javno odpiranje
ponudb bo v torek 13. 5. 1997 v sejni sobi
ministrstva za zdravstvo.
O sofinanciranju društev in organizacij
po tem razpisu bo odločala strokovna komisija Ministrstva za zdravstvo. Ministrstvo
za zdravstvo bo obvestilo prijavljene o rezultatih v roku 30 dni od dneva odpiranja
prijav. Pogodbe s posameznimi društvi se
bodo z izvajalci podpisovale takoj po sprejetju proračuna.
Ministrstvo za zdravstvo

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahteve, s priloženimi dokumenti o imenu in nazivu ponudnika, podatki iz sodnega registra
pristojnega sodišča o registraciji podjetja in
dejavnosti in morebitne reference, pošljejo
na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene javne službe, Slovenski trg 1, v
roku 10 dni po objavi razpisa do 10. ure.
V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi 162/I. Mestne občine Kranj.
6. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za letovanje osnovnošolskih otrok”. Na kuverti mora biti razviden
pošiljatelj.
7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 14 dneh po dnevu
odpiranja ponudb.
10. Z zbranimi ponudniki za izvedbo letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
osnovnošolskih otrok Mestne občine Kranj
bodo sklenjene pogodbe.
Mestna občina Kranj

Št. 7083-2/96
Ob-1531
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/93), v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Ministrstvo za zdravstvo objavlja
javni razpis
za financiranje programov društev in
organizacij za leto 1997, ki opravljajo
zdravstveno prosvetno, vzgojno in
založniško dejavnost republiškega
pomena
Skladno z osmo alineo 7. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bo zagotavljalo Ministrstvo za
zdravstvo v letu 1997 sredstva v višini
6,500.000 SIT za aktivnosti humanitarnih,
invalidskih, storkovnih in drugih društev in
organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdravstvenega varstva.
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo v ustanovnem aktu določeno
kot glavno ali prevladujočo dejavnost varovanje in krepitev (promocijo) zdravja svojih članov, določenih skupin prebivalstva
oziroma vseh prebivalcev Slovenije;
– da s svojo preventivno, zdravstveno-vzgojno, edukacijsko in založniško dejavnostjo dopolnjujejo državno organizirano skrb za izboljšanje zdravja prebivalstva;
– da je programsko in storitveno izkazana dejavnost društva republiškega pomena
za krepitev zdravja.
Ministrstvo ne bo obravnavalo ločenih
vlog sekcij in drugih delov društev. Ti pro-

Št. 603-15/97-13
Ob-1532
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, razpisuje na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo letovanja šoslkih otrok Mestne
občine Kranj v času poletnih počitnic
šolskega leta 1996/97
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski
trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je izvedba letovanja
osnovnošolskih otrok s socialno in
zdravstveno indikacijo v trajanju 14 dni in v
skupnem številu 126 otrok.
Prijave otrok potekajo preko Centra za
socialno delo Kranj, ki pri zbiranju prijav
sodeluje s šolskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Kranj. Otroci, ki bodo poslani
na letovanje, bodo zbrani na podlagi kriterijev, ki jih uporablja Center pri ugotavljanju
socialnega stanja družin za dodelitev socialnovarstvenih pravic.
3. Ponudniki morajo nuditi otrokom naslednje pogoje:
– 5 obrokov primerne hrane,
– ustrezne bivalne kapacitete,
– vzgojno varstvo z ustreznimi programi,
– zdravstveno varstvo,
– urejena igrišča s športnimi rekviziti in
napravami.
Ponudniki so dolžni vse pogoje, ki jih
ponujajo otrokom posebej razdelati, še posebej podrobno pa morajo razdelati pogoja
zdravstvenega varstva in vzgojnega varstva
z ustreznimi programi.
4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, tel. 373-165 pri Jasni Zlobec
Dolinar.

Št. 08-42-3/97
Ob-1537
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 17, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za nakup avtomobila
1. Predmet razpisa: dobava osebnega vozila škoda felicia 1.600 m2 .
2. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.
3. Merila za izbiro ponudnika:
– dobavni rok,
– garancija, servis,
– boniteta ponudnika,
– opremo, ki povečuje varnost vozila in
je vključena v osnovno ceno vozila.
4. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.
5. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za nakup avtomobila”.
6. Javno odpiranje ponudb bo 6. maja 1997
ob 10. uri v sejni sobi Kmetijskega inštituta
Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pismena pooblastila za zastopanje.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa pisno najkasneje 10 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijski inštitut Slovenije
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Št. 71
Ob-1538
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona
za oddajo javnih naročil (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca “sanacija zemeljskih
plazov v Občini Zagorje ob Savi”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije zemeljskih plazov:
– Plaz Mikelj,
– Plaz na LC za KS Ravenska vas,
– Plaz Borišek.
3. Lokacija: območje Občine Zagorje ob
Savi:
– Kisovec,
– Ravenska vas,
– Zagorje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno: orientacijska vrednost del znaša
29,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo:
1. Ponudnik ponudi izvedbo vseh razpisanih del ali le posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. V ponudbi morajo biti ločene vrednosti za posamezne objekte.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljevnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (ŽR 52720-630-10077 –
proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba Andrej Drnovšek tel. 0601-64-517).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejvnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do
31. dne do 12. ure po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Gasilnega društva Zagorje-mesto, Kidričeva 11a,
Zagorje ob Savi, 32. dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi (Sanacija zemeljskih plazov)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, tel. št. 0601/64-517, Andrej Drnovšek.
Občina Zagorje ob Savi

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
9. maja 1997 do 12. ure na naslov: Javno
podjetje Komunala Kranj, p.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj v zaprti zapečateni
kuverti z oznako: Javni razpis – ponudba
vrtina Bašelj (Vaškar) – Ne odpiraj!
Odpiranje ponudbe bo v prostorih JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, dne 9. 5. 1997 ob 12. uri v sobi
direktorja, 1, Kranj v zaprti (zapečateni kuverti z oznako).
Javno podjetje
Komunala Kranj, p.o.

Št. 671/1-1997
Ob-1539
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
raziskovalne kaptažne vrtine globine
180 m na lokaciji Bašelj (Vaškar)
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost:
2.1. izvedba kaptažno raziskovalne vrtine
na lokaciji Bašelj (Vaškar), globine 180 m.
Orientacijska vrednost 3,300.000 SIT.
3. Rok izvedbe:
3.1. Začetek del – takoj po končanem
razpisu.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. ponudbena cena in fiksnost cene,
2. plačilni pogoji oziroma način obračuna,
3. rok izvedbe del,
4. finančna boniteta ponudnika,
5. garancijska doba,
6. reference opravljenih del,
7. druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisane
pogoje vsak delovnik od 8. do 13. ure v JP
Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije v zvezi s ponudbo pri Andreju Šteru,
tel. 340-410-15.

Ob-1540
Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Javno letališko
podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o.
javni razpis
za izvajanje varovalne ograje letališča
Investitor: Javno letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, Sečovlje.
Predmet razpisa: izvedba varovalne
ograje v dolžini 1480 m.
Obseg dela je razviden iz dokumentacije, ki jo dobite na sedežu podjetja.
Orientacijska vrednost je 3,500.000 SIT.
Rok izvedbe je najkasneje do 31. 5. 1997.
Merila za izbor: ponudbena cena in finančni pogoji, fiksnost cene, reference in
garancija za izvedena dela.
Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – ograja”
je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici na sedež podjetja do srede 7. 5. 1997 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob 10.30.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku pet dni po odpiranju ponudb.
Aerodrom Potrtorož
Št. 2778
Ob-1541
Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca interventnih in
servisno-vzdrževalnih del v skladiščih
Zavoda RS za blagovne rezerve
1. Naročnik del: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106.
2. Predmet razpisa: interventna in servisno vzdrževalna dela
a) tehničnega protipožarnega varovanja
objektov,
c) strojnih naprav in opreme,
d) silotermometrske opreme,
e) elektroinstalacij, opreme in strelovodov,
f) razvlaževalnikov zraka,
g) avagonsko-kamionskih tehtnic,
h) agregatov,
i) dvigal,
j) industrijskih tirov.
3. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na Zavodu Republike Slovenije
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za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 9, do vključno 7. 5. 1997
do 14. ure.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki nimajo neizpolnjenih obvez do zavoda dalj kot 30 dni (18. člen zakona o blagovnih rezervah, Ur. l. RS, št. 60/95) in ki
so dvignili razpisno dokumentacijo.
4. Pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda RS
za blagovne rezerve št. 50101-603-402300.
5. Na morebitna pisna vprašanja v zvezi
z razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo (faks št. 061/16-83-167) bo razpisovalec
pisno odgovoril do 15. 5. 1997.
6. Skupna orientacijska vrednost razpisanih servisno vzdrževalnih del znaša 30,8 mio
SIT. Okvirni zneski za posamezno vrsto del
so razvidni iz razpisne dokumentacije.
7. Lokacije razpisanih del so v skladiščih
Zavoda RS za blagovne rezerve širom Slovenije.
8. Predviden pričetek del je april 1997.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference, kadri, odzivni čas,
cena, plačilni pogoji in garancija.
10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici Ponudba–servisno vzdrževanje (z
navedbo črke iz 2. tč.) – Ne odpiraj, morajo
ponudniki oddati s priporočeno poštno pošiljko in točnim naslovom ponudnika na
zadnji strani ovojnice, na naslov Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. Veljeven je poštni
žig do vključno 28. 5. 1997 do 24. ure.
Ponudbe oddane na pošto po tem roku
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
2. 6. 1997 ob 9. uri v prostorih restavracije
Poslovnega centra, Dunajska 106/I, Ljubljana.
12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisanih del obveščeni pisno do vključno
10. 6. 1997.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

6. Ponudniki dobijo dokumentacijo za
razpisana dela na Uradu župana Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri
Kraner Janezu, tel. 0601/443-11, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference ponudnika, dokazila
o strokovni usposobljenosti (registracija, odločba), višina ponudbe, drugi finančni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, druge
ugodnosti ponudnika. Najnižje ovrednoteno
ponudbo naročnik ni dolžan upoštevati kot
najugodnejšo.
8. Rok oddaje ponudb je 30. dan po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Ponudbe morajo biti zaprte v dveh kuvertah z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
plaz Rupe”.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo ponudnika in odločbo (tudi za ev. podizvajalca),
– BON 1 in 2,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili razpisana dela,
– reference za razpisano vrsto del,
– terminski plan poteka del,
– predlog pogodbe s finančnimi pogoji.
O terminu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Ponudbe morajo biti zaprte v dveh kuvertah z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
plazove Laznik, Košič in Dornik”.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo ponudnika in odločbo (tudi za ev. podizvajalca),
– BON 1 in 2,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili razpisana dela,
– reference za razpisano vrsto del,
– terminski plan poteka del,
– predlog pogodbe s finančnimi pogoji.
O terminu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Št. 353-5/96
Ob-1542
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu
RUPE v Občini Hrastnik
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo plazu RUPE v Občini Hrastnik.
2. Investitor je Občina Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik.
3. Lokacija in obseg del: plaz se nahaja
v naselju Čeče pri Hrastniku.
Po projektu sanacije je predvidena izgradnja zložbe iz AB elementov (kašta) in
odvod talne vode.
4. Predvidena vrednost del: 12,000.000
SIT.
5. Roki:
– predviden pričetek del je maj 1997,
– predviden zaključek del je 30. 6. 1997.

Št. 353-5/96
Ob-1543
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazov
Laznik, Košič in Dornik v Občini
Hrastnik
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo plazov Laznik–Planinc, Černelič–
Košič, Dornik v Občini Hrastnik.
2. Investitor je Občina Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik.
3. Lokacija in obseg del: plazovi se nahajajo v naseljih Črdenc, Marno in Turje.
Obseg del je opredeljen s sanacijskim programom za odpravo posledic neurja 1996 in
verificiranimi opisi del.
4. Predvidena vrednost del: 8,500.000 SIT.
5. Roki:
– predviden pričetek del je 4. 5. 1997,
– predviden zaključek del je 30. 6. 1997.
6. Ponudniki dobijo dokumentacijo za
razpisana dela na Uradu župana Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri
Kraner Janezu, tel. 0601/443-11, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference ponudnika, dokazila
o strokovni usposobljenosti (registracija, odločba), višina ponudbe, drugi finančni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, druge
ugodnosti ponudnika. Najnižje ovrednoteno
ponudbo naročnik ni dolžan upoštevati kot
najugodnejšo.
8. Rok oddaje ponudb je 10. dan po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

Št. 353-5/96
Ob-1544
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo plazu
Žagar v Občini Hrastnik
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo plazu Žagar v Občini Hrastnik.
2. Investitor je Občina Hrastnik, Pot V.
Pavliča 5, Hrastnik.
3. Lokacija in obseg del: plaz se nahaja
v naselju Krištandol.
Obseg del je opredeljen s sanacijskim
programom za odpravo posledic neurja 1996
in verificiranim opisom del.
4. Predvidena vrednost del: 8,500.000
SIT.
5. Roki:
– predviden pričetek del je 4. 5. 1997,
– predviden zaključek del je 30. 6. 1997.
6. Ponudniki dobijo dokumentacijo za
razpisana dela na Uradu župana Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, pri
Kraner Janezu, tel. 0601/443-11, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: reference ponudnika, dokazila
o strokovni usposobljenosti (registracija, odločba), višina ponudbe, drugi finančni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok, druge
ugodnosti ponudnika. Najnižje ovrednoteno
ponudbo naročnik ni dolžan upoštevati kot
najugodnejšo.
8. Rok oddaje ponudb je 10. dan po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Ponudbe morajo biti zaprte v dveh kuvertah z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
plaz Žagar”.
Ponudba mora vsebovati:
– registracijo ponudnika in odločbo (tudi za ev. podizvajalca),
– BON 1 in 2,
– podatke o kadrih, ki bodo vodili razpisana dela,
– reference za razpisano vrsto del,
– terminski plan poteka del,
– predlog pogodbe s finančnimi pogoji.
O terminu odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
natečaja v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.
Občina Hrastnik
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Ob-1545
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
cena in plačilni pogoji, dobavni rok, boniteta ponudnika, reference, ugodnosti pri nudenju servisnih storitev, garancija in druge
ugodnosti.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, do 14. 5. 1997
do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
opremo”.
Ponudbe, poslane po pošti, se upoštevajoj kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997
ob 14. uri v dekanatu fakultete (8. nadstr.),
Tržaška 25, Ljubljana.
Pred odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Univerza v Ljubljani

Ob-1548
Na podalgi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
kabinetov
Naročnik: Fakulteta za računalništvo
in informatiko Univerze v Ljubljani,
Tržaška 25.
Predmet razpisa: preureditev kabinetov.
Ponudniki lahko dvignejo popis in predizmere del vsak delovnik od 8. do 12. ure v
dekanatu fakultete (8. nadstr.) na Tržaški
25, Ljubljana, kjer je možen tudi vpogled v
ostalo razpisno dokumentacijo.
Ogled objekta je možen v sredo, 30. 4.
1997 ob 10. uri.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
6,500.000 SIT.
Čas izvajanja del je julij in avgust
1997.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
cena in plačilni pogoji, reference, rok izvedbe in garancija, druge ugodnosti.
Rok za oddajo ponudb, sestavljenih v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, je
14. 5. 1997 do 12. ure v dekanat Fakultete
za računalništvo in informatiko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25. Ponudba mora biti
zapečatena z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za preureditev kabinetov”.
Ponudbe, poslane po pošti, se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997
ob 13. uri v dekanatu fakultete, Tržaška 25,
Ljubljana.
Pred odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Ob-1546
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nakup opreme
Naročnik: Fakulteta za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.
Predmet razpisa je nakup opreme ATI
3D XPRESSION PI 2MB SGRAM: hladilno telo ca cpu pentium, pentium CPU
150mhz, spominski modul 16MB EDO, pentium Jumperless 512K Cache INTEL 430
VX chipset, floppy TEAC 3.5”, Miška Logitech OEM, podloga za miško, CD ROM
8x hitrost, ohišje mini stolp kovinsko, tipkovnica Mitsumi SLO WIN 95 dodatek, Trdi disk 1.6 GB 10 ms, Monitor Mazellan
17in 700a, vgrajeni zvočniki + mikrofon.
Orientacijska vrednost opreme je
300.000 SIT.
Ponudbe morajo biti opremljene v skladu z 12. členom citirane odredbe.

Ob-1547
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
laboratorija
Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.
Predmet razpisa: preureditev laboratorija.
Ponudniki lahko dvignejo popis in predizmere del vsak delovnik od 8. do 12. ure v
dekanatu fakultete (pritličje) na Tržaški 25,
Ljubljana, kjer je možen tudi vpogled v ostalo razpisno dokumentacijo.
Ogled objekta je možen v sredo, 30. 4.
1997 ob 11. uri.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
3,000.000 SIT.
Čas izvajanja del je julij in avgust 1997.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: cena in plačilni pogoji, reference,
rok izvedbe in garancija, druge ugodnosti.
Rok za oddajo ponudb, sestavljenih v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, je
13. 5. 1997 do 12. ure v dekanat Fakultete
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25. Ponudba mora biti zapečatena z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za preureditev laboratorija”.
Ponudbe, poslane po pošti, se upoštevajo kot pravočasne, če prispejo do zahtevanega roka in ure.
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997
ob 11. uri v dekanatu fakultete, Tržaška 25,
Ljubljana.
Pred odpiranjem ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani

javni razpis
za nabavo opreme za gradbeništvo in
geodezijo
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo opreme za praktično usposabljanje dijakov v gradbeništvu in geodeziji.
III. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
Ministrstvu za šolstvo in šport od 25. 4.
1997 do 5. 5. 1997. Dvig je možen v navedenih dneh v tajništvu Službe za investicije
na Trubarjevi 3/VI, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisano
opremo bodo posredovane vsem zainteresiranim ponudnikom na informativnem dnevu 5. 5. 1997 ob 10. uri na Uradu za šolstvo,
Trubarjeva 5/III, soba št. 95.
IV. Predmet razpisa:
Zap. Oprema za gradbeništvo
št.

Št. kosov

1.1. mešalec za beton
1.2. vibratorska igla z
pretvornikom
1.3. pnevmatsko kladivo
1.4. brusilka za ostrenje orodja
1.5. sekalec za teraco ploščice
1.6. ročni sekač za opeko
1.7. komplet ročnega orodja za zidarje
1.8. komplet ročnega orodja za pečarje
1.9. montažni premični oder
1.10. dvokraka lestev
1.11. raztegljiva naslonjalna lestev
1.12. komplet opreme za sitotisk
1.13. tlačni čistilec za pranje strojev

5
5
5
5
2
5
5
2
5
2
5
2
5

Oprema za geodezijo

2.1. elektro optični razdaljemer
(Total station)
2.2. višinometer in relaskop
2.3. aneroid altimeter
2.4. gravitacijski padomer
2.5. polarni planimeter
2.6. registrirna premerka
2.7. busolni teodolit s stojalom

2
2
1
1
1
1
6

V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,950.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
9. 5. 1997 do 10. ure na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Zupančičeva 6, Ljubljana. Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z oznako: “Javni razpis
– gradbeništvo – geodezija” ne odpiraj!
VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo v slovenskem jeziku;
– celovitost ponudbe,
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– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudne opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo 30 dni po
izdobavi opreme šolam.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
1997 ob 13. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5/III,
soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
XIII. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– spremljanje predvidenih rokov gradnje in redno obveščanje naročnika,
– sodelovanje pri tehničnem pregledu,
– pridobitev uporabnega dovoljenja,
– skrb za odpravo eventualnih napak v
garancijskem roku.
2. Orientacisjka vrednost celotne investicije (z opremo in zunanjo ureditvijo) je
500,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka gradnje je september 1997.
4. Predvideni rok dokončanja del v skladu s pogodbami za dokončanje objekta.
5. Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z
oznako “Natečaj za izvedbo inženiringa in
nadzora OŠ Žusterna – ne odpiraj” na naslov: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, Koper.
6. Rok za oddajo ponudb je 16. maj 1997
do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 19. maja 1997
ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene ločeno za:
A) svetovalni in investitorski inženiring,
B) strokovni nadzor.
9. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference firme in strokovnih delavcev
za tovrstna opravila na objektih, katerih investicijska vrednost presega 200,000.000
SIT,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom (avansov ni),
– opredelitev del, ki so zajeta v ponudbi,
– fiksnost cen in način plačila,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni,
– ostale ugodnosti.
10. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– kvaliteta opredelitve ponujenih del,
– kadri,
– cena in način plačila,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
11. O izbiri najugodenjšega ponudnika
bodo udeleženci pisno obveščeni v sedmih
dneh od odpiranja ponudb.
12. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite od 28. aprila 1997 do 9. maja 1997
med 8. in 12. uro pri Magdi Serdinšek, Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva
10,
Koper
(tel.
066/446-236), kjer je na vpogled celotna
projektna dokumentacija.
Mestna občina Koper

2. KATC Marjeta na Dravskem polju
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, Maribor
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja in razvodnega naročniškega omrežja na področju: 1. KATC Grajena
in 2. KATC Marjeta na Dravskem polju.
3. Razpisna dokumentacija: Razpisno
dokumentacijo je možno dobiti od 5. 5. 1997
do 9. 5. 1997, med 8. in 9. uro v prostorih
Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, v Službi za gradnjo in razvoj TK
omrežij pri Romani Berniak v sobi B215
(tel. 062/44-252) proti predložitvi dokazila
o plačilu 20.000 SIT na žiro račun podjetja
št. 51800-849-28010.
4. Ocenjena vrednost del znaša za:
1. KKO in RNO Grajena 50 mio SIT,
2. KKO in RNO Marjeta na Dravskem
polju 20 mio SIT.
5. Lokacija objektov: področje naselij:
1. Grajena, Krčevina pri Vurbergu, Krčevina pri Ptuju, Grajenščak, delno Mestni vrh,
itd., ki spadajo v območje KATC Grajena in
2. Marjeta na Dravskem polju, Trniče, Prepolje, ki spadajo v območje KATC Marjeta
na Dravskem polju.
6. Pričetek del: za investicijo: 1. KKO in
RNO Grajena je predvideni rok pričetka del
1. 8. 1997 in predvideni rok dokončanja del
20. 11. 1997, 2. KKO in RNO Marjeta na
Dravskem polju je predvideni rok pričetka
del 1. 7. 1997 in predvideni rok dokončanja
del 30. 9. 1997.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij
in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov.
Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne Navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/95).
8. Merila za izbor: merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v
razpisnih pogojih investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico: da glede na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
štejejo za najugodnejše, korigira obseg del
glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Titova 38, p.p.33, Maribor ali biti oddane neposredno v vložišču na
istem naslovu, najkasneje do 26. 5. 1997 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti predane za vsako
investicijo posebej v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: 1. “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo KKO in RNO Grajena”
ter 2. “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
KKO in RNO Marjeta na Dravskem polju”.
11. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
27. 5. 1997 v sejni sobi (št. B114) v I. nadstropju zgradbe na Titovi 38, v Mariboru, s
pričetkom ob 12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1549
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega
in investitorskega inženiringa
ter strokovnega nadzora pri gradnji
Osnovne šole Žusterna III v Kopru
1. Predmet razpisa:
A) Izvedba svetovalnega in investitorskega inženiringa za vse postopke oziroma opravila od že pridobljenega gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega dovoljenja,
vključno s kompletno opremo šole, zlasti:
– priprava finančnega plana z navedbo
virov sredstev;
– pridobivanje eventualnih manjkajočih
sredstev (kratkoročnih ali dolgoročnih) v sodelovanju z naročnikom,
– izdelava razpisnega elaborata za pridobitev ponudb izvajalcev in dobaviteljev
opreme,
– analiza prispelih ponudb,
– proučitev gradbene pogodbe in pogodbe za nabavo opreme,
– svetovanje naročniku pri sklepanju
kreditnih pogodb,
– sodelovanje pri pridobivanju finančnih
sredstev in kreditov izvajalcev del spremljanje finančnega plana investicije in izdelava občasnih poročil,
– izdelava končnega finančnega obračuna z izvajalci,
– izdelava končnega poročila in predaja
objekta naročniku.
B) Izvedba strokovnega nadzora po
ZGO, predvsem pa:
– stalno sodelovanje z izvajalci investitorskega inženiringa,
– zakoličba objekta,
– uvedba izvajalca v delo,
– preverjanje in zagotavljanje pravilnega izvajanja del, zlasti glede vrste, količine
in kakovosti del, materiala in opreme,

Ob-1550
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova 38, Maribor, objavlja
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja in razvodnega
naročniškega omrežja na področju
1. KATC Grajena in
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11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor

nič, tel. 061/851-260 ali Bojan Klepac, tel.
061/851-260 ali 852-395).
Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu 10.000
SIT na ŽR Komunale Kočevje št.
51300-601-10238 pri APP Kočevje ali na
blagajni Komunale Kočevje.
5. Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe, dela se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi sredstvi.
6. Ponudba mora biti sestavljena skladno z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in skladno
zahtevam razpisne dokumentacije. Ponudbi
je potrebno priložiti tudi podatke o finančnem stanju ponudnika (BON-1 in BON-2
ali BON-3).
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancije,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, ne glede na način dostave,
do vključno 27. 5. 1997 do 9. ure.
Ponudbe morajo dospeti v zapečateni
ovojnici z oznako ponudnika in napisom
“Ne odpiraj – ponudba za ČN Kočevje”.
9. Odpiranje ponudb bo opravila komisija 27. 5. 1997 ob 9.30 v prostorih Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje –
sejna soba.
10. Predstavniki ponudnikov se morajo
pri odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.
11. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Kočevje

6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil ter razpisnimi pogoji naročnika.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisnih pogojih. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
8. Rok za oddajo ponudb je 15. maj 1997
na Občini Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur,
oziroma morajo ponudbe do takrat prispeti
po pošti.
9. Ponudba mora biti oddana v zaprti
ovojnici z naslovom ponudnika in z oznako
“Ne odpiraj – obnova Gasilske ceste”.
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 16. maja 1997 ob 12. uri v
prostorih Občine Šenčur, Kranjska c. 11,
Šenčur. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Šenčur

Ob-1558
Gasilska zveza Videm, Videm 51a, objavlja na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo orodnega gasilskega vozila
1. Naročnik je Gasilska zveza Videm,
Videm 51a.
2. Uporabnik je prostovoljno gasilsko
društvo Sela.
3. Vozilo, ki je predmet javnega razpisa
je:
– vozilo znamke Volkswagen z devetimi
sedeži,
– vozilo mora biti takšne izvedbe, da je
možna vgraditev reševalne gasilske opreme,
– okvirna vrednost vozila naj bo
3,600.000 SIT,
– motor dizel ali bencinski,
– predvideni rok dobave 30 dni.
4. Ponudbe morajo biti opremljene skladno z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in razpisnimi pogoji naročnika.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– konkurenčna cena,
– morebitna oprema, ki povečuje varnost
ljudi in je vključena v osnovno ceno,
– rok dobave in garancijski rok,
– gasilska barva,
– plačilni pogoji,
– zagotovljen servis.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa.
Ponudbe sprejema Gasilska zveza Videm, Videm 51a, 2284 Videm, Videm pri
Ptuju.
7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
8. 5. 1997, v prostorih Gasilske zveze Videm ob 19. uri.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
Gasilska zveza Videm
Št. 35102-68/97-134
Ob-1559
Na podalgi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) Občina Kočevje
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije za dograditev
in posodobitev centralne čistilne naprave
Kočevje
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije za dograditev in posodobitev centralne čistilne naprave Kočevje.
3. Predvidena vrednost investicije znaša
16,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Komunali Kočevje, Tesarska 10, 1330 Kočevje, (Nevenka Drob-

Ob-1565
Občina Šenčur, Kranjska c. 11, Šenčur,
na podlagi določb odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca Gasilske ceste v
Šenčurju
1. Investitor: Občina Šenčur, Kranjska
c. 11, Šenčur.
2. Predmet razpisa: obnova Gasilske ceste;
a) voziščna konstrukcija,
b) pločnik z avtobusnimi postajališči,
c) fekalna in meteorna kanalizacija.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 50,000.000 SIT.
4. Dinamika del: predvideni rok pričetka
del takoj po podpisu pogodbe.
Predvideni rok dokončanja del 30. 8.
1997.
5. Razpisni pogoji:
– razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje ponudniki lahko dvignejo in dobijo dodatne informacije na Občini Šenčur, Kranjska c. 11 do 7. 5. 1997 med 8. in 14. uro. Na
istem naslovu bo na vpogled tudi tehnična
dokumentacija.

Št. 1830-35-295
Ob-1567
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Stanovanjski sklad občine Maribor, Slovenska ulica
40, Maribor, ponovno objavlja
javni razpis
za nabavo pisarniške opreme
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Slovenska 40, Maribor.
2. Predmet razpisa:
a) pisarniško pohištvo,
b) fotokopirni stroj in telefaks.
3. Orientacisjka vrednost: 8 mio SIT.
4. Rok dobave: najkasneje do 31. 5.
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– cena fco objekt zmontirano oziroma
dobavljeno,
– roki dobave,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisano
dokumentacijo osebno v tajništvu Stanovanjskega sklada občine Maribor, Slovenska 40, Maribor, takoj po objavi razpisa.
7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – ne odpiraj”, 10 dni
od objave v Uradnem listu RS, na naslov:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
9. Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1997,
ob 9. uri v sejni sobi Stanovanjskega sklada
občine Maribor, Slovenska 40/I.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje.
11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po odpiranju ponudb.
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13. Naročnik se lahko odloči, da ne izbere dobavitelja iz tega razpisa.
14. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih sredstev.
Stanovanjski sklad
Občine Maribor

4. Predvideni rok izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, zaključek del do
30. 9. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika pri takih oziroma
podobnih delih,
– rok garancije izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v prostorih Mestne občine Kranj, soba 195, vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Radu Pečarju, v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
11. ure 15. dan (dospelost) po objavi tega
razpisa na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v sobi 195/II. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečateni, pravilno
označeni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj,
ponudba za obnovo cest v krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj!”
8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
12. uri v prostorih Mestne občine Kranj v
sobi 20/I.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Kranj

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisnih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah, z naslovoma naročnika in ponudnika, z navedbo predmeta razpisa:
“opravljanje storitev upravljanja in obratovanja objektov in površin na MMP Karavanke” ter označbo: “Ne odpiraj – ponudba!”, je 19. 5. 1997, do 9. ure. Ponudbe
oddajo ponudniki v vložišču glavne pisarne
Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana.
8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 19. 5. 1997 ob 10.30 v sejni sobi Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
Servis skupnih služb Vlade

Št. 06101-03/95-14/1293
Ob-1568
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, objavlja
javni razpis
za oddajo del: gradnja javne
razsvetljave v krajevnih skupnostih
Mestne občine Kranj
1. Investitor: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: gradnja javne razsvetljave v krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
3. Orietnacijska vrednost: 10,000.000
SIT.
4. Predvideni rok izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, zaključek del do
30. 9. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika pri izvajanju takih oziroma podobnih delih,
– rok garancije izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v prostorih Mestne občine Kranj, soba 195 vsak delovni dan od 8. do 12. ure pri
Radu Pečarju, v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure 15. dan (dospelost) po objavi tega
razpisa na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sobi 195/II.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni,
pravilno označeni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj, ponudba za gradnjo javne razsvetljave v krajevnih skupnostih Mestne občine
Kranj!”
8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Kranj v
sobi 20/I.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Št. 06101-03/95-14/1293
Ob-1569
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova cest v krajevnih
skupnostih Mestne občine Kranj
1. Investitor: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: gradnja javne razsvetljave v krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj.
3. Orietnacijska vrednost: 60,000.000 SIT.

Št. 266-14/97
Ob-1574
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi določil
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
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
opravljanje storitev upravljanja in
obratovanja na skupnih objektih in
površinah na MMP Karavanke
1. Predmet razpisa je prevzem upravljalske funkcije na MMP Karavanke na platoju
in skupnih objektih. Izvajanje tekočega in
radnega vzdrževanja ter organizacija, planiranje in nadzor investicijskega vzdrževanja
objektov in naprav ter nadzor nad urejanjem vseh površin na MMP Karavanke.
Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: A) za tekoče vzdrževanje 4,000.000
SIT mesečno in B) za investicijsko vzdrževanje 1,700.000 SIT mesečno.
3. Pogodba o upravljanju se sklepa za
obdobje od 1. 6. 1997 do 31. 5. 1999.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 27a, pri Vidic Radu, tel. 061/1785-566,
vsak delovni dan od 8.30 do 10.30.
5. Ponudbe morajo biti obvezno sestavljene na originalni razpisni dokumentaciji,
v skaldu s splošnimi in posebnimi pogoji ter
obrazcem ponudbe.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
izločila vse nepravočasno prispele ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo sestavljene in opremljene v skladu z razpisno dokumentacijo.

Št. 351-13/92
Ob-1576
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l.
RS, št. 59/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Občina Hrastnik kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: izgradnja javne
razsvetljave na Dolu pri Hrastniku
A. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja in obseg del: izgradnja javne razsvetljave na Dolu pri Hrastniku.
3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 3,500.000
SIT.
4. Roki: predviden začetek del je 20. 5.
1997, rok za dokončanje je 20. 6. 1997.
B. Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega javnega razpisa morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente:
a. Registracijo za dejavnost v katero spadajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2.
b. Reference.
c. Podatke o kadrih, ki so strokovno usposobljeni za vodenje razpisanih del.
d. Dokazilo o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala.
e. Predlog pogodbe.
f. Odločbo za gospodarske zadeve pristojnega upravnega organa ali upravne enote, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj! Ponudba za izgradnjo javne razsvetljave na Dolu pri Hrastniku,” je potrebno dostaviti v vložišče uprave Občine
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Hrastnik 10. dan po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo vse udeležence javnega razpisa
komisija
obvestila
najkasneje
v
5 dneh po odpiranju ponudb.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega razpisa,
– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, odlog plačila, gradnja po sistemu “ključ v roke”,...),
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in
ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.

d. Dokazilo o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala.
e. Predlog pogodbe.
f. Odločbo za gospodarske zadeve pristojnega upravnega organa ali upravne enote, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti.
2. Ponudbo v ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za ureditev okolice v ZN
Korbarjev hrib v naselju Aleša Kaple Hrastnik,” je potrebno dostaviti v vložišče uprave Občine Hrastnik 10. dan po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure.
3. Odpiranje ponudb bo v prostorih uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, isti
dan ob 13. uri. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo vse udeležence javnega razpisa
komisija obvestila najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz točke B/1 tega razpisa,
– ponudbena cena,
– fiksnost cene,
– finančni pogoji (možnost kredita, odlog plačila, gradnja po sistemu “ključ v roke”,...),
– garancijski rok.
– rok za dokončanje.
5. Razpisna dokumentacija, popis del in
ostale informacije v zvezi z razpisom so
kandidatom na voljo na Direkciji za prostor,
okolje in javne komunalne službe Občine
Hrastnik, telefon 0601/43-600.
Direkcija za prostor, okolje
in javne komunalne službe

– navedena pooblaščena oseba ali služba ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo,
– predlog pogodbe.
Pri sestavi ponudbe je potrebno smiselno upoštevati 12. člen odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– reference ponudnika,
– količinski popusti in druge ugodnosti.
6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega materiala” do vključno 15. maja 1997 do 11. ure v tajništvo Upravne enote
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo 20. maja
1997 ob 11. uri v sejni sobi Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
8. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Upravna enota Sevnica

Št. 351-13/92
Ob-1577
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86, Ur. l.
RS, št. 59/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Občina Hrastnik kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: komunalna ureditev
okolice in izgradnja otroškega igrišča v
območju ZN Korbarjev hrib v
Hrastniku
A. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, Hrastnik.
2. Projektantska organizacija: Projektni
biro – Atelje za arhitekturo Ivan Maurovič
dia., Cesta 1. Maja 57 Hrastnik, Arkus Izlake.
3. Predmet natečaja in obseg del: Komunalno urejanje in izgradnja otroškega igrišča
v območju ZN Korbarjev hrib v naselju Aleša Kaple v Hrastniku. Obseg del je razviden
iz projektne dokumentacije in popisa del, ki
je na razpolago na Direkciji za prostor, okolje in javne komunalne službe Občine Hrastnik.
4. Lokacija: v območju zazidalnega načrta Korbarjev hrib naselje Aleša Kaple v
Hrastniku.
5. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša ca. 9,000.000
SIT.
6. Roki: predviden začetek del je maj
1997, rok za dokončanje pa je predvidoma
konec junija 1997.
B. Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega javnega razpisa morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente:
a. Registracijo za dejavnost v katero spadajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2.
b. Reference.
c. Podatke o kadrih, ki so strokovno usposobljeni za vodenje razpisanih del.

Ob-1571
Upravna enota Sevnica objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega
računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Sevnica od 1. 7. 1997
do 30. 6. 1998.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 4,000.000 SIT.
3. Vse informacije in razpisno dokumentacijo ob plačilu 3.000 SIT na ŽR
Upravne
enote
Sevnica,
št.
51610-639-13939 dobite na Upravni enoti
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (pri Andreju Kovaču) vsak delovni dan od 8. do
13. ure (tel. 0608/41-221).
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki ni starejše od 3 mesecev,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega materiala,
– dobavne roke za naročen material,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– specifikacija ponujenega materiala s
cenami fco lokacija naročnika po kosu,
– ponudba naj upošteva rok plačila 30
dni po dobavi,

Ob-1572
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
1. Naročnik: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
obnovo fasade na občinski zgradbi na Ljubnem.
3. Obseg del: gradbeno obrtniška dela
po razpisni dokumentaciji.
4. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo, na Občini Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji vsak delovni
dan. Vsa morebitna pojasnila dobijo ponudniki na istem naslovu ali po tel.
063/841-010, Franjo Maraločnik.
5. Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
6. Predvideni rok izvedbe del je junij 1997.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in točne naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika pri izvajanju podobnih del,
– ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis oziroma kopijo popisa s količinami. Če ima ponudnik pripombe
na original popisa, naj svoje pripombe napiše kot varianto v posebni prilogi.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: pondubena cena, rok izvedbe,
reference na dosedanjih objektih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek
12. 5. 1997, v tajništvu Občine Ljubno, Ce-
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sta v Rastke 12, do 11. ure, oziroma morajo
ponudbe do takrat prispeti po pošti.
10. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici opremljeni z imenom in naslovom ponudnika ter napisom “Ne odpiraj – ponudba
za obnovo fasade”.
11. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 12. 5. 1997 ob 12. uri v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12.
12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 7 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Ljubno

– navodilo za uporabo v slovenskem jeziku,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco šole, vključno s temeljnim prometnim davkom.
IX. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrendosti
kupnine.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudne opreme.
X. Kupec bo sprovedel plačilo 30 dni po
izdobavi opreme šolam.
XI. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
XII. Javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
1997 ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo in
šport; Uradu za šolstvo, Trubarjeva 5/III,
soba št. 95.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
XIII. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.

– plačilni pogoji,
– terminski plan izvedbe del,
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in
BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
5. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“CŠOD” – Ne odpiraj! dostavite v zapečatenem ovoju na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3, Ljubljana.
Pri razpisu bodo upoštevane tiste ponudbe, ki bodo prispele do vključno 5. 5. 1997
do 13. ure.
Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1997 ob 12. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Službe za investicije, Trubarjeva 3/VI, Ljubljana.
Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju, morajo pred odpiranjem predložiti pisno pooblastilo.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– kvaliteta opredelitve potrebnih del,
– kadri,
– cena,
– plačilni pogoji.
7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo vsi udeleženci pisno obveščeni v zakonitem roku. Najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.
Razpisne dokumentacije ni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-1573
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za nabavo opreme za biologijo
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: javni razpis za nabavo opreme za izvajanje laboratorijskih vaj
iz biologije v strokovnih gimnazijah in drugih strokovnih šolah.
III. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport od 25. 4. 1997 do 5. 5. 1997. Dvig je
možen v navedenih dneh v tajništvu Službe za investicije na Trubarjevi 3/VI, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z razpisano
opremo bodo posredovane vsem zainteresiranim ponudnikom na informativnem dnevu 5. 5. 1997 ob 11.30 na Uradu za šolstvo,
Trubarjeva 5/III, soba št. 95.
IV. Predmet razpisa:
Zap.
št.

Oprema

Št. kosov

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mikroskop
stereo lupa
barvna video kamera
sonda
ročna lupa
pribor
torzo
terenski kovček
komplet za terensko delo
lovilna mreža
plaktonska mreža
mreža za lovljenje žuželk

66
32
16
16
288
66
16
16
32
96
16
96

V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 20,000.000 SIT.
VI. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
15. 5. 1997 do 13. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Župančičeva 6, Ljubljana. Ponudbe
naj bodo v zaprti ovojnici z oznako: “Javni
razpis – Biologija” – Ne odpiraj!
VII. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.
VIII. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,

Ob-1579
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za izvedbo investicijskega in
projektantskega inženiringa in rušitvena
ter pripravljalna dela za izgradnjo
objekta Center šolskih in obšolskih
dejavnosti – Dom Radenci ob Kolpi
1. Predmet natečaja in obseg del: izvedba svetovalnega-investicijskega, projektantskega inženiringa in pripravljalna rušitvena
dela za izgradnjo objekta Center šolskih in
obšolskih dejavnosti – Dom Radenci ob
Kolpi.
Svetovalni inženiring obsega vključno
izdelavo lokacijske in projektne dokumentacije PGD, PZI za novogradnjo, izdelavo
projekta rušitvenih del in vodenje vseh investicijskih postopkov (od lokacijskega ogleda do pridobitve gradbenega dovoljenja).
Pripravljalna in rušitvena dela obsegajo
rušenje obstoječega objekta – šole z odvozom ruševin in pripravljalna dela za novogradnjo.
2. Orientacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.
3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:
– svetovalni investicijski in projektantski inženiring: maj–julij 1997,
– rušitvena in pripravljalna dela: junij–
julij 1997.
4. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje
dejavnosti),
– reference,
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom (avansov ni),
– opredelitev potrebnih del,

Št. 7/97
Ob-1588
Na podlagi 8. člena uredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo adaptacije
mansarde v večstanovanjski hiši v
Ljutomeru, Prešernova 13
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljubljana.
2. Objekt: adaptacija mansarde v večstanovanjski hiši v Ljutomeru, Prešernova 13.
3. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije se proti predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun št. 51930-601-14557, dobijo na Komunalno-stanovanjskem podjetju Ljutomer,
Ormoška 3/II, pri Cvetko Milanu, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
4. Adaptacija mansarde obsega: gradbenoobrtniška dela, inštalacije električne energije, vodovoda in šibkotočne inštalacije.
5. Orientacijska vrednost del: 3,800.000
SIT.
6. Rok za pričetek del je maj 1997, za
dokončanje pa junij 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: ponudbena cena, rok dokončanja, reference.
8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v zaprti kuverti z oznako:
“Javni razpis Prešernova 13, Ne odpiraj!”,
naslov: Komunalno-stanovanjsko podjetje
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Ljutomer, d.o.o., 9240 Ljutomer, Ormoška
3/II.
9. Odpiranje ponudb bo 15. maja 1997
ob 9. uri na sedežu podjetja.
10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika najpozneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.

V. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov s pripisom “Javni razpis – šport” pošljite na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Iz prijave mora biti razvidno:
– nosilec programa,
– izvajalec programa,
– kratek opis dosedanjega dela,
– vsebina programa in termin izvedbe,
– vrednost programa,
– dokazilo o pobiranju članarine,
– viri financiranja in predvideni proračunski delež.
VI. Izbor bo v 14 dneh po poteku roka za
oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bomo
sklenili pogodbe.
Občina Vuzenica

naprej, do vključno 23. 5. 1997 med 11. in
12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vrača.
6. Zahteva po obliki in in vsebini ponudbe je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadalnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 23. 5. 1997 po telefonu
061/171-24-11 pri Podplatnik Tonetu in
Kemperle Francu.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 26. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
PUS 20/97 – Aplikativna programska oprema in oprema osebnih računalnikov”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 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-1589
Na podlagi zakona o izvajanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Občina Vuzenica objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa, ki so v javnem
interesu, v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Vuzenica:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
II. V letu 1997 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”, tečaji
plavanja in smučanja ter občinska šolska
tekmovanja po programu.
2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovosti in vrhunski šport, ki ima značaj
rednega športnega treniranja:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– organizirajo strokovno dogovorjeno
vadbo odraslih po dogovorjenem programu,
– organizacijo športnorekreativnih tekmovanj,
– organizacijo športnih prireditev in manifestacij,
– planinstvo in taborništvo,
– izobraževanje strokovnih delavcev.
4. Vzdrževanje športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela na javnih športnih objektih v Občini Vuzenica.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov v Občini Vuzenica. Prednost
pri izboru bodo imeli izvajalci, ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

Št. 97/14
Ob-1580
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije objavlja
javni razpis
št. MORS-PUS 20/97 za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za dobavo aplikativne programske
opreme in programske opreme osebnih
računalnikov
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
2. Predmet
A. Aplikativna programska oprema
A.1. sposobnost izvajalca za razvoj programskih produktov z orodji ORACLE, v
nadaljevanju ORACLE programska oprema.
A.2. sposobnost izvajalca za razvoj programskih produktov z orodji ARC/INFO
(UNIX) in MapInfo (MS Windows), v nadaljevanju GIS programska oprema.
A.3. dobava programske opreme za geografske informacijske sisteme (GIS) in konstruiranje (CAD) v nadaljevanju orodja za
GIS in CAD.
B. Programska oprema osebnih računalnikov
B.1. dobava standardizirane programske
opreme:
MS
WORD/WIN,
PARADOX/WIN, QUATTRO PRO/WIN, ABC
Flowcharter, Power Point, CA SPJ.
3. Orientacijska vrednost del:
A.) ca. 50,000.000 SIT v tekočem proračunskem letu,
B.) ca. 15,000.000 SIT v tekočem proračunskem letu.
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997–1998 (18 mesecev)
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo od 6. 5. 1997

Št. 97/14
Ob-1584
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije objavlja
javni razpis
št. MORS-PUS 29/97 za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za izvajanje tečajev tujih jezikov
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.
2. Predmet
Izvajanje tečajev tujih jezikov:
– jezik: angleški, nemški, italijanski,
francoski,
– vrsta: splošni, specializirani,
– oblika: skupinska, individualna,
– lokacija: območje cele Slovenije,
– posebna zahteva: prilagajanje programov zahtevam in potrebam ministrstva (uvajanje elementov vojaške terminologije).
3. Orientacijska vrednost del: 90,000.000
SIT.
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4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: september 1997 – december 1998
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo od 6. 5. 1997
naprej vsak dan do vključno 26. 5. 1997
med 11. in 12. uro na MORS Kardeljeva
ploščad 24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vrača.
6. Zahteva po obliki in in vsebini ponudbe je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadalnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 26. 5. 1997 po telefonu
061/171-14-35 pri Tatjani Balorda.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 28. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
PUS 29/97 – Izvajanje tečajev tujih jezikov”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 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.

2. Predmet
Izvajanje usposabljanj na področju informatike za:
A. Delovanje osebnih računalnikov,
B. Urejevalnik besedil,
C. Urejevalnik preglednic,
D. Baze podatkov,
E. Orodja za načrtovanja,
F. Grafična orodja,
G. Računalniške komunikacije,
H. Informacijska usposabljanja,
I. Podpora delu v skupinah in upravljanje z dokumenti,
J. Multimediji in predstavitve,
K. Funkcionalna usposabljanja za delovne naloge,
L. Ostalo.
3. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost javnega naročila
je 45,000.000 SIT in to za
proračunsko leto 1997 – 10,000.000 SIT
proračunsko leto 1998 – 35,000.000 SIT
4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 – 1998 (18 mesecev).
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan od 6.
5. 1997 naprej, do vključno 23. 5. 1997 med
11. in 12. uro na Ministrstvu za obrambo
RS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vrača.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lahko naročnik izloči iz nadalnje obravnave.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 23. 5. 1997 po telefonu
064/733-214 pri Golias Janezu.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 28. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
PUS 25/97 – Izvajanje usposabljanj na področju informatike”
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 5.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logistiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se
ne odpirajo in se vrnejo ponudnikom
neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 97/14
Ob-1585
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in na podlagi
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije objavlja
javni razpis
št. MORS-PUS 25/97 za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za izvajanje usposabljanj na področju
informatike
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

Ob-1581
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Ljubljana, Kotnikova 6, objavlja na podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za pripravo in tisk publikacij
1. Predmet razpisa:
– priprava za tisk za mesečnik Sporočila,
– tisk in distribucija Sporočil.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 18,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izvedbe: sukcesivne
dobave v roku 18 mesecev po izbiri in sklenitvi pogodbe.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Uradu RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, Ljubljana, pri Valentini Marc,
tel. 061/178-30-32, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
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.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 5. 1997
do 9. ure.
Ponudbe morajo prispeti do 9. 5. 1997
do 9. ure v vložišče Urada RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana, priporočeno po pošti ali se vročijo osebno v vložišču.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z navedbo razpisa “Priprava in tisk publikacij” in
opozorilom “Ne odpiraj - ponudba za javni
razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997
ob 13. uri v sejni sobi št. 1,18 Urada RS za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo o zastopanju.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
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Ob-1582
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Ljubljana, Kotnikova 6, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za dobavo pisarniškega materiala
in papirja
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisarniškega materiala in papirja.
Naročnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
Urad RS za standardizacijo in meroslovje.
Uporabnik: Urad RS za standardizacijo
in meroslovje.
2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 10,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izvedbe: sukcesivne
dobave v roku 18 mesecev po izbiri in sklenitvi pogodbe. Specifikacija materiala je
razvidna iz razpisne dokumentacije, ki se
lahko pridobi na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje pri Valentini Marc (tel.
178-30-32) med 9. in 11. uro. Količine iz
specifikacije so ocenjene in okvirne (preračun za eno leto).
4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala glede
na spremembe med letom;
– izbrati najugodnejšega ponudnika;
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov;
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja lahko tako prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za dobavo pis. materiala drugega najugodnejšega dobavitelja po tem javnem razpisu.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.
Vsebovati morajo še:
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra - ne starejši od 30 dni);
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni);
– predlog pogodbe;
– dosedanje reference pri podobnih delih (po vrednostih);
– ponudbeni predračun se pripravi na osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika, s
prikazanimi popusti in vključenim pripadajočim prometnim davkom. K predračunu
priložite trenutno veljavni uradni cenik in
uradni cenik samo za artikle, izključno navedene v razpisni dokumentaciji;
– plačilni pogoji najmanj 20 dni po posamezni dobavni;
– garancija za izpolnitev obveznosti;
– navedba pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahteve
naročnika oziroma uporabnika v zvezi s ponudbo;
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana;
– kakovost ponujenega materiala;
– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in pripadajočim prometnim davkom);

– fiksnost cen 2 meseca (oziroma v času
analize);
– spremembe cen so možne v skladu z
uradno spremembo cenika, za artikle izključno navedene v razpisni dokumentaciji.
Za spremembo cene se smatra sprememba
cene v uradnem ceniku, medtem ko ostanejo rabati isto kot so ponujeni v okviru javnega razpisa;
– dobavni rok za običajna naročila:
– stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo hitre (takojšnje) dobave ob urgentnem naročilu (odzivni čas);
– brezplačna dostava na različne lokacije v Ljubljani;
– možnost dobave materiala izven specifikacije;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli predplačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 5. 1997
do 9. ure.
Ponudbe morajo prispeti do 9. 5. 1997
do 9. ure v vložišče Urada RS za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana, priporočeno po pošti ali se vročijo osebno v vložišču.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z navedbo razpisa “Dobavljanje pisarniškega materiala in papirja” in opozorilom Ne odpiraj ponudba za javni razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 1997
ob 11. uri v sejni sobi št. 1,18 Urada RS za
standardizacijo in meroslovje, Kotnikova 6,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj pooblastilo o zastopanju.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad RS za standardizacijo
in meroslovje, Ljubljana

banističnega načrtovanja po 4. členu zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93 in 29/94);
– imajo zaposlenega najmanj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja s področja dejavnosti urbanističnega načrtovanja (dipl. inž. arh., dipl.
inž. kraj. arh. ali druge tehnične smeri) z
opravljenim strokovnim izpitom;
– da zagotavljajo izpostavo z delovnim
časom za stranke najmanj 1x na teden na
območju Občine Laško.
4. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji za tovrstno dejavnost in dokazilo o strokovni usposobljenosti, to je odločbo o izpolnjevanju pogojev
pristojnega upravnega organa;
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
odgovornega projektanta;
– reference podjetja in osebne reference
odgovornega projektanta;
– cenik urnih postavk in vrednosti za posamezna strokovna opravila iz vsebine lokacijske dokumentacije;
– vzorec pogodbe;
– okvirni čas izdelave lokacijske dokumentacije.
5. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov:
– usposobljenost, strokovnost in reference ponudnika,
– cena storitev,
– roki izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih je ponudnik pripravljen nuditi naročniku.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
lokacijska dokumentacija” je potrebno oddati v 15 dneh od objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici v tajništvo urada župana Občine Laško, ali poslati
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško.
7. O izbiri bodo ponudniki obveščevni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Laško

Št. 351-119/97
Ob-1583
Na podlagi določil zakona o urejanju
prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84, 15/89 in Ur.
l. RS, št. 71/93), določil 67. in 69. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Laško objavlja

Ob-1587
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Komunalno podjetje Slovenske Konjice objavlja naslednji

javni razpis
za izbiro usposobljenih izvajalcev za
izdelavo lokacijske dokumentacije
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
2. Predmet razpisa: izdelava lokacijske
dokumentacije za območje Občine Laško.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Laško, Oddelku za investicije in prostor, tel. 063 731 122.
3. Na razpis se lahko prijavijo podjetja –
gospodarske družbe, ki:
– imajo ustrezno registracijo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti ur-

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo avtomatske naprave
filtriranja pitne vode v zajetju “Žiče” za
vodovod Žiče–Loče–Konjice
1. Naročnik: Komunalno podjetje, Celjska c. 3, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: avtomatska filtrirna
naprava za pitno vodo v črpalnici v Žičah.
Pretok vode do 60 l/sek.
Vse podatke lahko dobite na sedežu podjetja.
3. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o servisni službi,
– finančne pogoje,
– končno ceno.
4. Merila za izbiro izvajalca so: kvaliteta
opreme, roki izdelave, garancijski rok, servisna mreža, plačilni pogoji in končna cena.
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5. Dopuščamo možnost za drugačno izvedbo, kot je v ponudbenem popisu.
6. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za filtriranje”, morajo ponudniki oddati v 10 dneh od objave tega razpisa v
Uradnem listu RS.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji dan na
upravi podjetja.

ploščatih propustov, obnova gramoznega
sloja, grederiranje, zemeljska dela, obsekovanje, postavitev prometnih znakov,...).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,100.000 SIT
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg in vrsto del, kot so razpisana,
glede na pridobitev sredstev (republiška
sredstva, pristojbina). Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1997. Dela se izvajajo po
letnem planu za tekoče leto 1997.
6. Merila za izbiro ponudnika
Reference in strokovna usposobljenost
za področje in obseg razpisanih del, ponujena cena za enoto materiala, strojnih in delovnih kapacitet, način plačila, fiksnost cen,
garancijski roki, kakor tudi druge morebitne ugodnosti. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
8. Ponudbe za javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis – vzdrževalna dela na gozdnih
cestah Občine Kamnik” in imenom ter naslovom ponudnika.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo prvi delovni dan po preteku roka
dostave ponudb.
Odpiranje bo ob 11. uri, v sejni sobi 9
Občine Kamnik. Upoštevane bodo le popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki,
izjavami in plačilom.
10. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Kamnik
in
Zavod za gozdove Slovenije
območna enota Ljubljana
krajevna enota Kamnik

II. V letu 1997 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček”, tečaje
plavanja in smučanja ter občinska šolska
tekmovanja po programu.
2. Šport mladine in odraslih, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega športnega treniranja:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacijo množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov v Občini Kungota.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki opravljajo športno dejavnost neprofitno.
IV. Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela,
– sofinancirali bomo začete in dogovorjene investicije v športu.
V. Rok za prijavo programov je
15 dni po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS.
VI. Prijave s predstavitvijo izvajanja posameznih programov s pripisom “Javni razpis-šport” pošljite na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota
Iz prijave mora biti razvidno:
– nosilec programa,
– izvajalec programa,
– kratek opis dosedanjega dela,
– vsebina programa in termin izvedbe,
– vrednost programa,
– viri financiranja in predvideni proračunski delež.
VII. O višini odobrenih sredstev bodo
izvajalci obveščeni v 15 dneh po sprejetju
proračuna Občine Kungota za leto 1997. Z
izbranimi izvajalci programov bomo sklenili pogodbe.
Občina Kungota

Ob-1586
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Komunalno podjetje Slovenske Konjice objavlja naslednji
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo avtomatske naprave
za kloriranje pitne vode v zajetju “Žiče”
za vodovod Žiče–Loče–Konjice
1. Naročnik: Komunalno podjetje, Celjska c. 3, Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: avtomatska klorirna
naprava za pitno vodo v črpalnici v Žičah.
Pretok vode do 60 l/sek.
Vse podatke lahko dobite na sedežu podjetja.
3. Ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o servisni službi,
– finančne pogoje,
– končno ceno.
4. Merila za izbiro izvajalca so: kvaliteta
opreme, roki izdelave, garancijski rok, servisna mreža, plačilni pogoji in končna cena.
5. Dopuščamo možnost za drugačno izvedbo, kot je v ponudbenem popisu.
6. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za klorirno napravo”, morajo ponudniki oddati v 10 dneh od objave tega razpisa
v Uradnem listu RS.
7. Odpiranje ponudb bo naslednji dan na
upravi podjetja.
Komunalno podjetje
Slovenske Konjice
Št. 35301-0019/97
Ob-1594
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnih razpisov 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 Kamnik v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Kamnik, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na področju Občine
Kamnik v letu 1997
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota
Kamnik, Tunjiška c. 21, proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun 50106-603-54908.
3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela (ročno in strojno čiščenje cevnih propustov in cestnega telesa, sanacija cevnih in

Ob-1601
Na podlagi zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Kungota objavlja
javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog
na področju športa v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.

Ob-1602
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS št. 28/93 in 19/94), na podlagi
20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92,
52/92 in 7/93) in na podlagi 36. člena zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94)
Občina Dobrepolje objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
nadzor pri gradnji prizidka k OŠ
Dobrepolje
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1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm
35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa župan
Anton Jakopič.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje nadzora pri
gradnji prizidka k OŠ Dobrepolje, Videm
80, kot to določa 61. člen zakona o graditvi
objektov.
3. Orientacijska vrednost investicije
(gradbena, obrtniška, instalacijska dela in
oprema) je 200,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del: pričetek del predvidoma junij 1997, dokončanje del avgust
1998.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena v SIT z navedbo procenta glede na višino investicije,
– popolnost ponudbe (vsebina),
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Ponudbena cena ni edino in odločujoče
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Investitor si pridržuje pravico, da kljub
izpolnjevanju razpisnih pogojev ne sprejme
nobene ponudbe.
6. Dostava ponudbe
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po pošti ali osebno na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje v
zapečatenih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj- ponudba za nadzor pri gradnji prizidka
OŠ Dobrepolje”.
Rok za oddajo ponudbe je 10. delovni
dan od objave v Uradnem listu RS do 8.30,
pri čemer se kot delovni dnevi ne štejejo
sobote, nedelje in prazniki.
7. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje..
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko razpisno dokumentacijo s pripadajočimi projekti dvignejo na sedežu Občine
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
10. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente,
ki so določeni z razpisno dokumentacijo

rih Občine Dobrepolje Videm 35, Videm-Dobrepolje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
opcija ponudbe, druge ugodnosti. Ponudba z
najnižjo ceno ni nujno najugodnejša.
6. Rok za dostavo ponudb je 20. delovni
dan od datuma objave tega razpisa v Uradni
list RS do 8.30. Pri tem se dan objave (datum Uradnega lista RS) ter sobote, nedelje
in prazniki ne štejejo kot delovni dnevi. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po pošti ali
dostavijo osebno na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje,
v zapečateni kuverti z oznako “Razpis za
vzdrževanje LC in zimsko službo” – Ne
odpiraj.
7. O dnevu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pisno.
8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Dobrepolje

ponudba za adaptacijo-obnovo stare šole v
Brezovcih za potrebe vrtca in za izgradnjo
otroških in športnih igrišč pri stari šoli v
Brezovcih”
9. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 23. maja 1997, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Puconci, Puconci 80. Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči predstavniki
ponudnikov predložiti uradna pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. O izbiri najugodnejšega izvajalca del
bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje
do ponedeljka, dne 26. maja 1997.
JVIZ Osnovna šola Puconci

Ob-1603
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju
javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 23/92,
30/92, 52/92 in 7/93) Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje razpisuje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
rednega vzdrževanja in zimske službe na
lokalnih cestah v Občini Dobrepolje
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega izvajalca za redno vzdrževanje in zimsko službo na lokalnih cestah na območju
Občine Dobrepolje v letu 1997 oziroma zimski sezoni 1997-1998.
2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-

Št. 643-97
Ob-1604
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika –
izvajalca za adaptacijo – obnovo stare
šole v Brezovcih za potrebe vrtca in za
izgradnjo otroških in športnih igrišč pri
stari šoli v Brezovcih
1. Investitor: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci, Puconci,
Puconci 178, tel. (069) 45-032, 45-532.
2. Predmet razpisa: adaptacija – obnova
stare šole v Brezovcih za potrebe vrtca in
izgradnja otroških in športnih igrišč pri stari
šoli v Brezovcih.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo, proti predhodnemu plačilu
stroškov 10.000 SIT na ŽR OŠ Puconci št.
51900-603-30143, v tajništvu OŠ Puconci,
Puconci 178 v času od 5. maja do 7. maja
1997 v času med 8. in 10. uro.
4. Orientacijska vrednost investicije in
rok dokončanja del: 25,000.000 SIT, dela
pa morajo biti dokončana – zaključena v
75 koledarskih dnevih, vendar ne kasneje
kot do vključno 15. avgusta 1997.
5. Predvideni začetek del bo takoj po
izbiri najugodnejšega izvajalca oziroma takoj po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.
6. Ponudnik mora k svoji ponudbi obvezno priložiti podpisane splošne pogoje.
7. Merila za izbiro ponudbe so:
– fiksne cene do dokončanja gradnje oziroma zaključka del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja gradnje oziroma del,
– opcija ponudbe 60 dni,
– ugodni plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti izvajalca.
8. Rok dostave ponudbe je 21. maj 1997
do 12. ure na naslov Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci in to v zaprti in
zapečateni kuverti z oznako ”Ne odpiraj –

Št. 33/97-4
Ob-1605
Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, objavlja na
podlagi določil 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)
javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega in
tehničnega varovanja objekta v
Slomškovi ulici št. 19 in Slomškovi ulici
št. 21
1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča v Murski Soboti.
2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 2,500.000 SIT letno.
3. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki v Uradu predsednice Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Slomškova 21, soba
št. 403/IV med 9. in 11. uro.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe.
Vsebovati morajo še:
– bonitetne obrazce (ne starejše od
30 dni),
– dosedanje reference za podobne storitve,
– ponudbene predračune, ki se pripravijo na osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika, s prikazanimi popusti in vključenim
prometnim davkom. K predračunu naj bo
priložen trenutno veljaven uradni cenik.
5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega in tehničnega
varovanja drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu.
6. Merila za izbor najugodnejših ponudnikov so:
– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z zakonom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli predplačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
8. Šteje se, da je ponudba prispela v roku, če je bila v roku določenim v prejšnjem
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odstavku oddana v vložišču Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota ali priporočeno po pošti.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z navedbo razpisa “Storitve fizičnega in tehničnega
varovanja” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.
9. Javno odpiranje ponudb bo ob 10. uri,
naslednjega delovnega dne po poteku roka
iz 7. točke, v sejni sobi št. 304/III.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremljene v skladu z zahtevami razpisa.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
9. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cene za razpisana dela (vključno za
dodatna dela za polaganje zaščitnih cevi za
optični kabel) – najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši,
– plačilni pogoji – možnost kreditiranja,
– izpolnjevanje pogojev določenih z razpisom – merila se bodo upoštevala za vsak
predmet razpisa posebej,
– rok izvedbe del,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov.
10. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, 4270 Jesenice.
Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 5. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
plinifikacijo v KS Blejska Dobrava – naselje Kočna”.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Jesenice

– fiksna cena do plačila,
– odkup starega vozila in najugodnejša
cena,
– opremljenost vozila, ki povečuje udobje in varnost,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisa, rezervnih delov, tehničnih pregledih, možnost testne vožnje,
– reference,
– prometni davek v ceni,
– najnižja ponudba ni obvezno najugodnejša.
8. Rok za oddajo ponudbe je 16. 5. 1997
do 14.30, priporočeno po pošti ali osebno v
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis” na naslov SAZU Ljubljana,
Novi trg 3.
9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997
ob 10. uri v prostorih SAZU Ljubljana, Novi trg 3. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v zakonskem roku.
SAZU Ljubljana

Ob-1606
Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.18/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih in
montažnih del pri plinifikaciji v
Krajevni skupnosti Blejska Dobrava –
naselje Kočna
1. Investitorja: Občina Jesenice, Titova
78, Jesenice in JEKO-IN, d.o.o., Titova 51,
Jesenice.
2. Predmet razpisa so:
a) strojne instalacije,
b) gradbena dela (z dodatno ponudbo za
polaganje zaščitnih cevi za optični kabel).
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe oziroma kandidirajo za izbiro izvajalca za obe
vrsti del, lahko pa se prijavijo samo za izvajanje posameznih del (ločeno pod a ali b).
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 49,
Jesenice, pet delovnih dni po objavi v Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.
4. Cena posamezne razpisne dokumentacije je 4.000 SIT, ki se plača pri dvigu
dokumentacije.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri
Zvonetu Hrastarju, dipl. inž. tel. 064/81-744.
6. Orientacijska vrednost del je:
a) za strojne instalacije 4,700.000 SIT,
b) za gradbena dela 5,100.000 SIT.
7. Predviden rok pričetka del je v mesecu juniju 1997.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– ustrezno odločbo za izvajanje montažnih del na plinovodnem omrežju,
– popis materialov in dela s ceno na enoto z vključenim prometnim davkom (razpisna dokumentacija na originalnih obrazcih),
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– seznam opremljenosti z veljavnimi atesti strojev in naprav,

Št. 54/97
Ob-1607
Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Novi
trg 3, objavlja na podlagi ZIPro za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
osebnega vozila karavan
1. Uporabnik: Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana, Novi trg 3.
2. Predmet:
– 1 kom osebno vozilo karavan,
– prostornina motorja med 1600 in
2000 cm3,
– gorivo Eurosuper.
3. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Informacije: ponudnik dobi informacije od 5. 5. do 8. 5. 1997 v prostorih SAZU,
Novi trg 3 v Ljubljani od 8. do 12. ure.
5. Predvideni roki dobave: 30 dni od dneva podpisa pogodbe.
6. Vsebina ponudbe: so vsi elementi
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena in plačilo 30 dni od
dobave,

Ob-1608
Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec,
objavlja na temelju zakona o graditvi objektov, pravilnika o načinu in postopku oddaje
graditve objektov ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev del
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec, Tržaška c. 11, Logatec.
2. Predmet razpisa je pridobitev usposobljenosti izvajalcev del za realizacijo nalog, ki se financirajo iz sredstev Sklada
stavbnih zemljišč občine Logatec in obsegajo izdelavo projektne dokumentacije in
izvajanje gradnje posameznih objektov s področja nizkih in visokih gradenj.
3. Obseg del:
3.1. Priprava strokovnih podlag za realizacijo prostorsko izvedbenih aktov.
3.2. Izvajanje inženiring storitev v pripravi in izvedbi in sicer kot organiziranje in
vodenje naslednjih del:
3.2.1. Pridobivanje zemljišč: zbiranje podatkov o primerni lokaciji, organiziranje stikov in pogajanj z lastniki zemljišč, cenitev
priprava prodajnih pogodb in organiziranje
njihove sklenitve, organiziranje overovitve
podpisov in zemljiškoknjižna izvedba vpisa
prenosa lastništva.
3.2.2. Izvedba predhodnih del za uveljavitev gradnje (pridobitev mnenj, soglasij).
3.2.3. Izdelava programske zasnove in
lokacijske dokumentacije ter pridobitev lokacijskega dovoljenja.
3.2.4. Izdelava investicijskega programa,
projektne naloge.
3.2.5. Izdelava razpisnih pogojev in razpisa za projektno dokumentacijo, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
ter za izvedbo (PGD, PZI) s pridobitvijo
potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja.
3.2.6. Izdelava razpisnih pogojev in razpisne dokumentacije za izvedbo razpisa za
izbiro izvajalcev gradbeno obrtniških in in-
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stalacijskih del z analizo pridobljenih ponudb in oblikovanje predloga za izbor izvajalcev.
3.2.7. Izvedba zunanje in komunalne
ureditve in GOI.
3.2.8. Priprava predlogov vseh potrebnih pogodb.
3.2.9. Uvedba izvajalcev gradbeno obrtniških in instalacijskih del v posel.
3.2.10. Operativno vodenje gradnje.
3.2.11. Izvedba tehničnega pregleda, odprava ugotovljenih napak in pomnjkljivosti
in pridobitev uporabnega dovoljenja.
3.2.12. Primopredaja zgrajenega objekta
in izdelava končnega obračuna.
3.2.13. Organiziranje odprave napak v
garancijski dobi.
3.3. Strokovni nadzor nad gradnjo.
4. Dela po javnem razpisu se bodo pričela izvajati v letu 1997 na območju Občine
Logatec.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec, Tržaška cesta 11, 1370 Logatec. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis – sposobnost – ne odpiraj”.
6. Ponudniki se lahko prijavijo za vsa ali
posamezna dela, ki so predmet tega razpisa.
Kot pravočasno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo 15. dan šteto
od dneva objave do 12. ure sprejete na sedežu Sklada stavbnih zemljišč občine Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec, 1. nadstropje. Če pade 15. dan na nedelovnik je rok za
oddajo prvi naslednji delovni dan.
7. Ponudniki morajo predložiti prijavi:
a) originalni izpisek registracije podjetja
ali obrtnega dovoljenja, ki ni starejše od 30
dni,
b) izjavo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev oziroma fotokopijo odločbe
pristojnega organa, da izpolnjuje pogoje,
c) reference za dela, ki so predmet ponudbe,
d) izjava o jamstvu za kvaliteto izvajanja del in za spoštovanje dogovorjenih rokov ter o zagotovljenosti geodetske službe,
e) kadrovsko strukturo zaposlenih delavcev pri ponudniku,
f) cenik delovne sile, materiala in mehanizacije,
g) opis načinov plačila za svoje storitve,
h) morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku,
i) izjavo ponudnika, da se strinja, da se
mu lahko usposobljenost prizna le za en del
razpisanih del.
8. Kriteriji za priznanje sposobnosti izvajalcu del po tem razpisu so:
a) pravočasnost in popolnost ponudbe,
b) strokovnost ter število stalno zaposlenih kadrov pri ponudniku na dan objave
razpisa,
c) reference ponudnika za dela, ki so
predmet tega razpisa,
d) ceniki ponudnika,
e) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Nepravočasno prispele ponudbe ali
nepravilno opremljene bodo neodprte vrnjene ponudniku.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po izteku roka za oddajo
ponudbe.
Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec

Št. 22/97
Ob-1609
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov v
letu 1997
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Namen javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti tistih mladinskih in drugih
organizacij, ki so nosilci projektov, namenjenih mladim v Ljubljani med 14. in 27.
letom starosti in katerih dejavnost je usmerjena k:
– uresničevanju pluralnih interesov mladih,
– izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo ter razvoju mladinskih organizacij,
– informiranju in svetovanju za mlade,
– sodelovanju med mladimi, povezovanju mladinskih organizacij ter organizacij
za mlade.
3. Merila za izbor ponudb
a) Splošna
1. obravnavane bodo samo pravočasne
in popolne prijave na ustreznem obrazcu iz
razpisne dokumentacije, ki bodo ustrezale
razpisanemu namenu in področjem,
2. vsak prijavitelj mora k prijavi v razpisni dokumentaciji priložiti ustrezna dokazila o sposoblnosti izvajalca za izvedbo projekta in navesti morebitne sofinancerje projekta,
3. vsak prijavitelj mora navesti ciljno populacijo, kraj in čas izvedbe ter vrednost
projekta.
b) Posebna
Na ta razpis se lahko javijo:
1. nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo
ali izvajajo projekte za mlade v Ljubljani,
2. organizacije, ki so pridobile status nacionalne mladinske organizacije in izvajajo
programe za ljubljansko mladino,
3. zavodi, ki izvajajo programe za ljubljansko mladino.
4. Razpisna sredstva za sofinanciranje
mladinskih
projektov
znašajo:
ca.
15,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: izvajalec mora projekt
prijavljen na ta razpis izvesti v letu 1997.
6. Način prijave projektov
Pisne ponudbe, ki morajo biti podpisane, žigosane in pravilno opremljene je potrebno oddati v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! – Ponudba za mladinski
projekt!” in jasno navesti ime in naslov
ponudnika.
Ponudbe morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgoji, izobraževanje in šport, Urad za mladino, Gregorčičeva
7/I, 1000 Ljubljana do 12. ure dne 19. 5.
1997 ali poslane priporočeno po pošti do
vključno 19. 5. 1997.
7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Urada za mladino, Gregorčičeva 7/I, Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo Komisiji za izvedbo javnega razpisa pred-

ložiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v zakonitem roku.
Vsak izbran izvajalec projekta bo v roku
30-ih dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi pogodbe.
9. Končni obseg sredstev, namenjenih
sofinanciranju in njihova razdelitev bo znan
po sprejemu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997.
10. Razpisno dokumentacijo ter vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
ponudniki v Uradu za mladino vsak delovni
dan med 8. in 12. uro ali po tel. 12-53-358.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1611
Gasilska zveza Zgornje Vipavske doline
Ajdovščina, Tovarniška 3H, objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa z aoddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo terenskega vozila in
nadgradnje
1. Naročnik: prostovoljno gasilsko društvo Šmarje, pošta Branik.
2. Vozilo, ki je predmet javnega razpisa
je:
– terensko vozilo TOYOTA s petimi sedeži, kabina s štirimi vrati, prostor za tovor,
barva gasilska,
– pogon 4 x 4,
– motor diesel 2,4 D-59 kw,
– volan hidravljični,
– okvirana vrednost 3,300.000 SIT.
3. Nadgradnja vozila:
– naprava za gašenje z vodo, peno in
retardanti – tudi prašnati,
– rezervoar za vodo iz nerjaveče pločevine volumna 4501,
– motorna visoko tlačna črpalka 501/40
bar,
– električni zagon,
– visoko tlačno navijak, 100 m visoko
tlačne cevi – hidravlično navijanje,
– visoko tlačni ročnik za vodo in peno,
– VT dozator za pene in reterdantov,
– črpalka naj ima tudi izhod 25 mm,
– svetlobna in zvočna signalizacija urejena po cestno prometnih predpisih,
– nosilec vitla in vitlo, 3500 KG vlečne
sile,
– vlečna kljuka zadaj,
– vrednost opisanih del nadgradnje ca.
1,850.000 SIT.
4. Ponudbe morajo biti opremljene skladno z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa in razpisnimi pogoji naročnika.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudnika so predvsem:
– konkurenčna cena,
– morebitna oprema, ki povečuje varnost
ljudi in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi javnega razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
prvi delovni dan po izteku roka za prijave.
8. Vsa dejanja v zvezi z zbiranjem ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika
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izvaja Gasilska zveza Zgornje Vipavske doline, Tovarniška 3H Ajdovščina.
Za izbiro ponudnika ne bo odločujoča
samo najugodnejša cena. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Gasilska zveza
Zgornje Vipavske doline

lovni dan, se odpiranje ponudb prenese na
prvi delovni dan po preteku petdnevnega
roka. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vipava

1. Naročnik: KS Srednja vas, ki jo zastopa predsednik Cvetek Franc.
2. Predmet razpisa
2.1. Asfaltiranje krajevnih cest v KS:
3. Orientacijska vrednost del: 1,300.000
SIT.
4. Rok izvedbe
Začetek del takoj po sklenitvi pogodbe z
izbranim izvajalcem. Dela morajo biti dokončana do 15. julija 1997.
5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– reference ponudnika in njegovo usposobljenost za tovrstne storitve,
– opcijo ponudb in nespremenljivosti
cen.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.
7. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija v kateri so navedeni odseki krajevnih cest, ki se bodo
asfaltirali so na voljo vsak delovnik od 8. do
10. ure od dneva objave v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica.
8. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
Krajevna skupnost Bohinj Srednja vas v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – asfaltiranje krajevnih cest – Ne odpiraj”.
9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
V prostorih KS Bohinj Srednja vas, dne
5. 5. 1997 ob 12. uri.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje 8 dni po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost
Srednja vas

Ob-1614
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
adaptacijo Osnovne šole Erzelj
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg
15, Vipava.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo: adaptacija Osnovne šole Erzelj.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Vipava, Glavni trg
15, Vipava. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu
pristojbine v višini 3.000 SIT na Ž.R.
52010-630-7059 z namenom nakazila “Pristojbina za razpis Osnovna šola Erzelj”.
4. Orientacijska vrednost del znaša:
– 2,000.000 SIT za leto 1997,
– 2,000.000 SIT za leto 1998.
5. Začetek del je takoj po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del. Dokončanje del pa
do konca junija 1998.
6. Merila za izbiro najboljšega ponudnika:
– reference ponudnika in njegova usposobljenost za tovrstna dela,
– ponudbena cena, plačilni pogoji in
možnosti kreditiranja ponudnika,
– garancijski roki.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja izbiro izvajalca na osnovi navedenih pogojev v razpisu.
7. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanih, glede na
razpoložljiva sredstva. V tem primeru ponudnik nima pravice do uveljavljanja
odškodnine.
8. Ponudbe morajo biti izdelane na način, ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil. Ponudba bo veljavna v kolikor bo vsebovala naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisani predlog ponudbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– opcije ponudbe,
– terminski plan izvajanja,
– garancijski roki.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS in sicer osebno
ali pa po pošti na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – osnovna šola
Erzelj” in navedbo imena naslovnika ter ponudnika.
Nepravilno opremljene in sestavljene ponudbe bo komisija izločila v postopku odpiranja ponudb.
10. Odpiranje ponudb bo izvedla komisija investitorja Občine Vipava peti dan po
preteku razpisa ob 9. uri na sedežu Občine
Vipava. Če peti delovni dan pade na nede-

Ob-1617
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) Krajevna
skupnost objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del na
krajevnih cestah
1. Naročnik: KS Stara Fužina vas, ki jo
zastopa predsednik Urh Anton.
2. Predmet razpisa
2.1. Asfaltiranje krajevnih cest v KS:
3. Orientacijska vrednost del: 1,800.000
SIT.
4. Rok izvedbe
Začetek del takoj po sklenitvi pogodbe z
izbranim izvajalcem. Dela morajo biti dokončna do 15. julija 1997.
5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– reference ponudnika in njegovo usposobljenost za tovrstne storitve,
– opcijo ponudb in nespremenljivosti
cen.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžen izbrati kot najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.
7. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija v kateri so navedeni odseki krajevnih cest, ki se bodo
asfaltirali so na voljo vsak delovnik od 8. do
10. ure od dneva objave v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica.
8. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
Krajevna skupnost Bohinjska Srednja vas v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – asfaltiranje krajevnih cest – Ne odpiraj”.
9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
V prostorih KS Stara Fužina, dne 5. 5.
1997 ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje 8 dni po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost
Stara Fužina
Ob-1618
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) Krajevna
skupnost objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del na
krajevnih cestah

Ob-1619
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94) Krajevna
skupnost objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del na
krejevnih cestah
1. Naročnik: KS Bohinjska Bistrica vas,
ki jo zastopa predsednik Šiljar Andrej.
2. Predmet razpisa
2.1. Asfaltiranje krajevnih cest v KS:
3. Orientacijska vrednost del: 600.000
SIT.
4. Rok izvedbe
Začetek del takoj po sklenitvi pogodbe z
izbranim izvajalcem. Dela morajo biti dokončana do 15. julija 1997.
5. Razpisni pogoji
Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
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– reference ponudnika in njegovo usposobljenost za tovrstne storitve,
– opcijo ponudb in nespremenljivost cen.
6. Merila in kriteriji za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugodnejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.
7. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija v kateri so navedeni odseki krajevnih cest, ki se bodo
asfaltirali so na voljo vsak delovnik od 8. do
10. ure od dneva objave v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica.
8. Rok in način oddaje ponudb.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis – asfaltiranje krajevnih cest – Ne odpiraj”,
9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb
V prostorih KS Bohinjska Bistrica, dne
5. 5. 1997 ob 14. uri.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje 8 dni po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost
Bohinjska Bistrica

odtoka ter 88 m kanala (200. Orientacijska
vrednost del je 14,000.000 SIT. Rok izvedbe: junij–julij 1997.
2.2. Sanacija lokalnih, krajevnih in gozdnih cest – odprava poškodb po neurju iz leta
1996, ki obsega sanacijo sedmih manjših
usadov, štirih manjših plazov in odpravo
poškodb na krajevnih in gozdnih cestah v
skupni ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT.
Rok izvedbe: junij 1997.
2.3. Sanacija plazu na kmetiji Čopar v
KO Zavodnje. Sanacija obsega izvedbo
kamnite zložbe v dolžini 46 m, izvedbo sistema odvodnjavanja (drenaže in kanalete)
v dolžini 160 m, v skupni ocenjeni vrednosti 14,000.000 SIT. Rok izvedbe: junij–julij
1997.
2.4. Izvedba sekundarnega toplovoda na
Goriški cesti v Šoštanju, ki obsega izgradnjo toplovoda in predizoliranih toplovodnih
cevi, položenih v peščeno posteljico v dolžini 2 × 150 m za sistem 110° C/70° C, NP
6. Ocenjena vrednost del znaša 4,500.000
SIT. Rok izvedbe: junij 1997.
3. Razpisna dokumentacija bo izdelana
za vsak objekt posebej. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo (za posamezna ali vsa razpisana dela) od 29. 4. 1997
do 10. 5. 1997 med 8. in 12. uro v tajništvu
Občine Šoštanj, Trg svobode 12. 3325 Šoštanj (tel. 063/882-652, faks 063/883-021)
na podlagi dokazila o plačanih stroških na
ŽR št. 52800-630-10168 Občina Šoštanj.
Stroški za dvig dokumentacije pod 2.1., 2.2.
in 2.3. točko znašajo po 7.000 SIT/dokumentacijo, za dokumentacijo pod 2.4. točko
pa 4.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena (vključen p. d.),
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s
kompenzacijami itd.).
5. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
19. 5. 1997 do 11. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
Ponudbe morajo ponudniki izdelati za
vsak objekt posebej in morajo biti označene
z oznakami “Ne odpiraj – ponudba”, dodatno pa še z imenom objekta, kot sledi: “Kanalizacija Šoštanj – levi breg”; “Sanacija
LC in KC”; “Plaz Čopar”; “Sekundarni toplovod”.
6. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 19. 5. 1997 v prostorih Občine Šoštanj
ob 12. uri za “Kanalizacijo Šoštanj – levi
breg”, ob 12.45 za “Sanacijo LC in KC”; ob
13.30 za “Plaz Čopar” in ob 14.15 “Sekundarni toplovod”.
7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejših ponudnikov obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Šoštanj

objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

Št. 341-1/97
Občina Mežica razpisuje

Ob-1616

natečaj
za izbiro ponudnika za prevoz šolskih
otrok na relaciji Mežica–Lom in
Mežica–Plat–Onkraj Meže za šolsko leto
1997/98
Ponudbe pošljite v 30 dneh po objavi na
naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.
Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeno ceno,
– ustrezna potrdila za opravljanje prevozov,
– tip vozila s katerim bo opravljen prevoz.
Prednost pri izbiri bodo imeli občani Občine Mežica. Podrobne informacije dobite
na tel. št. 35-163.
Nepopolne ponudbe ne bodo obravnavane.
Občina Mežica
Št. 40/97
Ob-1620
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Šoštanj
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
izvedbo del na komunalni infrastrukturi
in sanaciji plazu v Občini Šoštanj
1. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
objektov, ki bodo natančneje opredeljeni v
razpisni dokumentaciji:
2.1. Kanalizacija Šoštanj levi breg – faza II, ki obsega izgradnjo 41 m kanala
(1200 mm, razbremenilni objekt z dušenjem

Št. 353-00-1/95-1850-55
Ob-1624
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del
na komunalni infrastrukturi
v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe, Slovenska 40, Maribor.
Predmet javnega razpisa:
A) Redna letna in zimska vzdrževalna
dela na lokalnih cestah v Mestni občini Maribor za obdobje VII-XII/97:
v dolžini 114.736 km, in sicer:
– redno letno vzdrževanje,
– zimska služba,
– vzdrževanje signalizacije in opreme
cest,
– vzdrževanje objektov na cestah,
– vzdrževanje ograj,
– popravilo cest in objektov na cestah,
– varstvo cest.
Orientacijska vrednost del je ca. 50 mio
SIT.
Rok izvedbe: po planu rednega vzdrževanja.
Podatki iz točke A. tega razpisa so na
razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Ladislav Selinšek).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo
na
žiro
račun
št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalogom ali položnico.
B) Izvajanje dejavnosti službe oglaševanja na osnovi odloka
Dolžnosti izvajalca so naslednje:
1. objave pozivov zavezancem v sredstvih javnega obveščanja,
2. obvestila zavezancem,
3. izstavitev podpisanih odločb o odmeri
in plačilu komunalne takse,
4. kontrola vplačil in izterjava.
Orientacijsko število oglaševalnih mest
je 4400.
Rok izvajanja za leto 1997.
Ponudba za opravljanje teh del mora vsebovati stroške po posameznih alineah, ki
morajo zapopadati vse stroške, ki bodo nastali za opravljanje te dejavnosti in bodo
osnova za pogodbo. Prednost pri izbiri bodo
imeli ponudniki z ustreznimi referencami in
izkušnjami na tem področju.
C) Izvajanje strokovno tehničnega inženiringa na področju komunalnih vodov in
naprav (vodovodi, kanalizacije, plinovodi,
vročevodi itd.)
Predmet razpisa je pridobivanje in izdelava:
– strokovnih podlag,
– pridobitev lokacijske dokumentacije,
lokacijskega dovoljenja in gradbenega dovoljenja,
– izdelava projektno tehnične dokumentacije,
– priprava razpisnih pogojev in sodelovanje v komisiji za oddajo del,
– opravljanje strokovno tehničnega nadzora,
– sodelovanje pri tehničnem in kvalitetnem pregledu ter končnem obračunu,
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– izvedba finančne kolavdacije in predaja objektov upravljalcu predmetnega komunalnega voda in naprave.
Ponudba mora vsebovati ocenjene
stroške tujih storitev, dejanske stroške lastnih storitev in roki za izvedbo posameznih
naročil.
Prednost pri dodelitvi opravljanja inženiringa bodo imela podjetja z ustreznimi
referencami pri opravljanju tovrstnih del.
D) Kanalizacija
1. Več dela pri izgradnji kanalizacije,
ureditvi odvodnjavanja in postavitvi ceste v
prvotno stanje v Šarhovi ulici na Studencih:
– izvedba 12 odcepov za izgradnjo naslednjih faz kanalizacije,
– izdelava asfaltne prevleke 5 + 3 cm,
– preizkus vodotesnosti jaškov,
– več dela zaradi križanja PTT instalacij.
2. Strokovni nadzor pri izvedbi komunalnih programov (kanalizacije, plin, voda,
ureditev cest).
Pogoj za oddajo ponudbe je dvig razpisne dokumentacije.
Osnovni podatki iz točke D) tega dela
razpisa so na razpolago na sedežu Komunalne direkcije Maribor, Slovenska 40, soba
106/I (Alenka Juratić).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu iz 1. točke = 5.000
SIT in 2. točke = 5.000 SIT, ki jih nakažejo
na žiro račun št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”
z virmanskim nalogom ali položnico.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bodo dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
imen. Ponudnik pripravi predračun na podlagi popisa del. V predračunu mora biti navaden datum veljavnosti cene (najmanj
60 dni od dneva predložitve) in datum veljavnosti ponudbe,
– kalkulacijske osnove s cenami materialov, viri nabave in transportne razdalje,
– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del
morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični
pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,
– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega podizvajalca,
– izbrani izvajalec sme določena dela oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega soglasja naročnika,
– ponudnik v ponudbi navede višino komercialnega popusta.
Način oddaje ponudbe: ponudbo s podpisano dokumentacijo mora ponudnik oddati naročniku na gornji naslov v roku 15 dni
od objave v Uradnem listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim dopisom, na katerem je navedeno, na katero zadevo se ponudba nanaša in označba ponudbe ter število ovitkov.
Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispeti do naročnika najkasneje do roka oddaje.
Odpiranje ponudb: odpiranje pravočasno
prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika v roku do osem dni po poteku javnega
razpis ob uri, ki bo določena naknadno. Pri
odpiranju ponudb so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisna pooblastila.
Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbijati pravilnosti postopka odpiranja ponudb.
Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca morajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:
– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi
drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno mehanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,
pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji pogodbe kot podizvajalci z izbranim ponudnikom.
Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

Ob-1625
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja kot investitor
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo mizarskih del na objektu
mrliška vežica v Cirkulanah
Okvirna vrednost del je 1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo od 8. do 12. ure v tajništvu
naročnika v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Rok dokočanja del je 30 dni po podpisu
pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena,
– rok.
Rok za oddajo ponudbe je do 5. maja
1997 do 14. ure, odpiranje ponudb bo isti
dan ob 14.30 na sedežu občine.
Ponudbe pošljite na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, v zapečateni ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba mizarska
dela v vežici Cirkulane”.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Ob-1626
Občina Gorišnica, Gorišnica 54, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
zdravstvenega doma v Cirkulanah
1. Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica.
2. Predmet razpisa: izgradnja Zdravstvenega doma Cirkulane.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 15,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del je julij1997, dela pa morajo biti končana do konca novembra 1997.
5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti
sestavljene v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil. Priložiti je potrebno
izjavo, da je ponudnik seznanjen s tehnično
dokumentacijo in vsebino razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena in plačilni pogoji,
– kadrovske in druge zmogljivosti ponudnika, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo
dela.
Naročnik si pridržuje pravico, da najugodnejša ponudba ni najcenejša ponudba.
7. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo od 8. do 12. ure v tajništvu
naročnika, in sicer ob predložitvi potrdila o
vplačilu 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo na ŽR 52400-630-20738 v roku 8 dni
od objave v Uradnem listu RS.
8. Rok oddaje kompletno opremljene ponudbe je do 26. 5. 1997 do 14. ure v tajništvu Občine Gorišnica, odpiranje ponudb bo
isti dan ob 14.30 na sedežu občine.
9. Opcija ponudbe min 60 dni.
10. Investitor si pridržuje pravico koregirati obseg del z ozirom na finančne zmožnosti.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše ponudbe obveščeni najpozneje v 25 dneh
po odpiranju ponudb.
Občina Gorišnica
Št. 241/1-97
Ob-1627
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Izola
javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
stanovanjskega objekta Krpanova 14
v Izoli na parceli št. 750 k.o. Izola –
mesto
1. Investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, postopek od izbire izvajalca, sklenitve pogodbe do izvedbe del v skladu s
koncesijsko pogodbo vodi koncesionar
Stavbenik – servisne storitve, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 16.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri rekonstrukciji stanovanjskega objekta Krpanova 14, Izola v etažnosti P+2+M z ureditvijo treh ločenih stanovanjskih enot v etažah in shramb v pritličju.
3. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo pri kon-
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cesionarju Stavbenik servisne storitve,
d.o.o., PE koncesija Izola, Cankarjev drevored št. 17, v roku 8 dni po objavi razpisa.
Ob prevzemu dokumentacije mora interesent predložiti dokazilo o vplačilu (nepovratno) 30.000 SIT za materialne stroške
razpisnega gradiva na žiro račun koncesionarja št. 51400-601-22449.
Dodatna pojasnila dobijo interesenti na
enoti koncesionarja v Izoli (Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž., tel. 67-646).
4. Orientacijska vrednost del in roki:
4.1. Orientacijska vrednost del je
17,000.000 SIT.
4.2. Predvideni pričetek del je najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe, dokončanje pa v roku 150 koledarskih dni od pričetka del.
4.3. Pogodba bo med drugim vsebovala
določilo o vplačilu pogodbene kazni za zamudo pri gradnji.
4.4. Če izbrani izvajalec zavrne podpis
pogodbe se šteje, da je od svoje ponudbe
odstopil, pri čemer naročnik lahko delo odda drugemu najboljšemu ponudniku.
4.5. Ponudnik mora pisno ponudbo oddati najkasneje do 12. ure 30. dne po objavljenem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo
istega dne ob 13. uri v prostorih koncesionarja v Izoli, Cankarjev drevored 17 (nad
Stavbenikovo restavracijo).
5. Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
5.1. Ponudbeni predračun s cenami izraženi v tolarjih in mora biti sestavljen na
originalu iz razpisne dokumentacije. Valutne in podobne varovalne klavzule ne bodo
upoštevane.
Cena vključuje prometni davek.
5.2. Navedbo, kakšen obseg prevzetih
del bo opravil z lastnimi kapacitetami in
katera dela bo opravil s kooperanti.
5.3. Dokazilo o registraciji za izvajanje
razpisnih del.
5.4. Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisnih del.
5.5. Reference.
5.6. Podatke o kadrih.
5.7. Bonitete – BON 1, BON 2.
5.8. Podpisane posebne pogoje za izvajanje in obračun ponudbenih del.
5.9. Garancijske roke in način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
5.10. Ugodnosti, ki jih daje ponudnik
(daljši plačilni roki, morebitni odlog plačila
in pogoji odloga ipd.).
5.11. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
6.1. Cena (nespremenljivost) plačilni pogoji in ugodnosti.
6.2. Reference.
6.3. Roki.
6.4. Sposobnost, da večji del posla opravi z lastnimi kapacitetami.
6.5. Celovitost ponudbe ter druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Najugodnejša
ponudba je tista, ki predstavlja najboljšo
kombinacijo vseh meril za izbiro.
7. Ponudbo za javni razpis z ustreznimi
dokazili je treba dostaviti v roku, ki je določen v 4.5. točki, na naslov: Stavbenik,
servisne storitve, d.o.o., Koper, PE koncesija, Cankarjev drevored 17, Izola, z ozna-

ko “Ne odpiraj – javni razpis – Krpanova
14, Izola”.
Nepopolne vloge bodo izločene in se jih
ne obravnava.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Izola

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97
Ob-1621A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: izvedba monitoringa
hrupa med gradnjo izvennivojskega
priključka Slovenska Bistrica (Devina)
na AC odseku Hoče - Arja vas
Orentacijska vrednost del znaša: 600.000
SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 30. 4. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje mag. Barbara Likar,
dipl. inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izvedba monitoringa hrupa med gradnjo izvennivojskega priključka Slovenska Bistrica (Devina) na AC odseku Hoče - Arja vas.”
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/97
Ob-1621B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: izgradnja silosa za sol na
AC Arja vas - Vransko
Orentacijska
vrednost
del
znaša
20,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 30. 4. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Borut Skubic, dipl.
inž. (tel. 063/725-277).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izgradnja silosa za sol na AC Arja vas Vransko.”

Št. 110-1/97
Ob-1621C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: mehanizacija in oprema
za vzdrževanje AC odseka Arja vas Vransko
Orentacijska vrednost del znaša:
132,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 30. 4. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Borut Skubic, dipl.
inž. (tel. 063/725-277).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: mehanizacija in oprema za vzdrževanje AC odseka Arja vas - Vransko.”
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/97
Ob-1621Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
javni razpis
za oddajo del: geofizikalne raziskave na
trasi AC Divača - Kozina
Orentacijska
vrednost
del
znaša
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 30. 4. 1997 dalje, strokovne informacije vam posreduje Suzana Svetličič, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1997 do 10.30 v vložišče DDC:
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za: geofizikalne raziskave na trasi AC Divača - Kozina.”
Javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

– cena za m2 asfaltiranja in preplastitve,
za izravnave pa cena po toni ter plačilni
pogoji,
– reference za opravljanje del, ki so predmet razpisa,
– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja naročniku,
– jamstvo za kakovostno opravljeno delo.
5. Razpisno dokumentacijo dobite pri
Antonu Lahu, Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah (tel.
821-007).
6. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v zaprti kuverti na
naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako
“Ponudba - izvedba asfalterskih del v Občini Šmarje pri Jelšah, Ne odpiraj”.
Rok oddaje ponudb je 27. 5. 1997 do
12. ure
7. Odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997, ob
13. uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

Ponudniki morajo poslati ponudbo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za sanacijo
- dreniranje ob objektu - Ne odpiraj”.
9. Ponudnik ni dolžan oddati dela najcenejšemu ponudniku. Pridržuje si tudi pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku.
10. Odpiranje ponudb bo 12. 5. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah
- sejna soba, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 110-1/97
Ob-1621D
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: pripravljalna dela AC
Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2
Lukovica - Šentjakob: križanje
električnih vodov z avtocesto
Orentacijska vrednost del znaša:
170,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 30.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
104/I, in sicer od 6. 5. 1997 dalje, strokovne
informacije vam posreduje Stane Zupan,
dipl. inž. (tel. 17-88-300).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 6. 1997 do 8. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: pripravljalna dela AC Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2 Lukovica - Šentjakob: križanje
električnih vodov z avtocesto.”
Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
Ob-1622
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na
podlagi zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93),
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)
javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del
v Občini Šmarje pri Jelšah
1. Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa:
a) Asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2 cm AB (5+2) 20.000 m2, b) Preplastitev v
sistemu 3 cm AB 10.000 m2.
Planirana dela se bodo izvajala na različnih odsekih krajevnih in lokalnih cest v
Občini Šmarje pri Jelšah in sicer v času maj
- oktober 1997.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

Ob-1623
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja na
podlagi zakona o financiranju javne porabe
(Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93),
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)
javni razpis
za sanacijo - dreniranje ob objektu
1. Investitor: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: projekt sanacije - dreniranje ob objektu: stanovanjska hiša Stiplovšek Vida, Prešernova 1, Šmarje pri Jelšah.
3. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo pri Antonu Lahu na Občini
Šmarje pri Jelšah, kjer lahko dobijo tudi vse
dodatne informacije (tel. št. 821-007).
4. Orientacijska vrednost del naročila je
1,556.560 SIT.
5. Roki izvedbe del: začetek del takoj,
konec del v enem mesecu od pričetka del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena izvedbe del,
– plačilni pogoji, pogoji morebitnega
kredita,
– referenčna lista,
– dokaz o tehnični opremljenosti,
– dokaz o strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika,
– rok dokončanja del.
7. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v odredbi 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).
8. Rok za oddajo ponudb je 12. 5. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Št. 110-1/97
Ob-1628A
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 Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste kot naročnik objavlja
javni razpis
za oddajo del: sanacija močno
poškodovanih odsekov na M in R cestah
na območju Republike Slovenije
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 30. 5.
1997 dalje, strokovne informacije pa vam
posreduje Ivan Logonder, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
1.500,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena na
enoto za posamezni ukrep, strokovna usposobljenost izvajalca in pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika
na dosedaj sklenjenih pogodbah.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 5. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija
močno poškodovanih odsekov v letu 1997.”
– I.L.
Javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 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-1628B
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.
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59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija Republike Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

– vgrajeno lupo za najmanj 5-kratno povečavo,
– napajanjem na električno omrežje
220 V, opcija napajanje 220 V in baterijsko,
– možnostjo presvetlitve dokumenta v
celoti.
Ponudniki se lahko prijavijo za posamezno točko ali za vse tri točke iz javnega razpisa.
2. Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Čibej Angelu, na tel. št.
061/172-4425.
3. Orientacijska vrednost razpisne opreme znaša:
– 4,500.000 SIT za točko I,
– in 1,650.000 SIT za točko II.
4. Lokacija dostave: MNZ, Vodovodna
93/a, Ljubljana.
5. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
a) ovojnica z dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– izpis iz sodnega registra oziroma veljavno registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb.
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
b) Ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Vodovodna 93/a, s posebej prikazanim 5%
prometnim davkom. Cene morajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,
– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju
opreme,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– pisno mnenje Inštituta za sodno medicino Republike Slovenije o primernosti ponujenih elektronskih alkotestov za uporabo
kot indikatorjev prisotnosti alkohola v izdihanem zraku pri osebah, katerim je odrejen
preizkus na območju Republike Slovenije.
Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas življenjske dobe.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija in servis,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana najpozneje do 5. 5. 1997 do
12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti v dveh ločenih
zaprtih ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/16/97 – dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/16/97 – ponudba”.
Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 6. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varstvene šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

javni razpis
za oddajo del: obnova mostu čez Reko
v Dobrovem na cesti R 305c odsek 1045
v km 0+380
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 30. 5.
1997 dalje, strokovne informacije pa vam
posreduje Dušan Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, soba št. 123/I.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova mostu čez Reko v Dobrovem.” – D.P.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 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.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Št. 0044/5-308/16-97
Ob-1629
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ponovni javni razpis
za nabavo elektronskih alkotestov z
dodatno opremo in UV svetilk
1. Predmet javnega razpisa je nakup:
I. 20 kompletov elektronskih alkotestov
z akumulatorjem, ki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
– displej z izpisom izmerjene alkoholiziranosti na najmanj dve decimalki,
– pomnilnik za opravljenih najmanj 300
zadnjih preizkusov,
– zagotovljeno normalno delovanje v
temperaturnem območju od -5 do +50 stopinj Celzija; ne sme priti do večjih odstopanj od 0,01%,
– zvočni ali zvočni in svetlobni signal
ob pravilno opravljenem postopku,
– rezervni akumulator oziroma drugi
ustrezni vir napajanja,
Ia) Dodatna oprema:
– polnilec s samokontrolo,
– torbica za nošenje.
II. 65 kompletov namiznih UV svetilk,
namenjenih odkrivanju in prepoznavanju
sprememb na listinah, z:
– flourescentnima žarnicama 6W in
UV žarnico 6 W,

Št. 0048-308-25/97
Ob-1630
Ministrstvo za notranje zadeve Republike 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 izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)
javni razpis
za oddajo del za obnovo, adaptacijo
samskih sob Kotnikova 8, Ljubljana
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška dela.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
20,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Ljubljana.
4. Predviden zaključek del je 70 koledarskih dni.
Pričetek del je julij 1997 – zaključek
september 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:
prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/25-97 Samski
dom Kotnikova – Dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/25-97 Samski dom Kotnikova – Ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
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2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 15. 5. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 16. 5. 1997 ob
8. uri v prostorih Visoke policijsko-varnostne šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
9. Ponduba, 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 mesecev na dan odpiranja ponudb, podpisani in
žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1, BON 2 oziroma BON3),
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 29., 30. 4. in 6., 7. 5.
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

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis s količinami in priloženo rekapitulacijo del. Računske napake
gredo v škodo ponudnika.
4. Vsak ponudnik mora podati pisno izjavo, da je seznanjen s projektno dokumentacijo, ki jo prejme kot razpisno gradivo na
PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring,
Ziherlova 2, Ljubljana.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.
2. V svoji ponudbi naj ponudnik posebej
navede vrsto garancije. Investitor si pridržuje pravico, da v primeru potrebe zahteva
dopolnitev ponudbe.
3. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na dotok proračunskih sredstev ali odstopiti
od ponudbe.
4. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi reference zadnjih dveh let za izvajanje
takšnih in podobnih del, dokumente o boniteti poslovanja.
5. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšim ponudnikom pred sklenitvijo pogodbe.
IV. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del je
12,000.000 SIT.
2. Vsa dela se bodo izvajala po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”. Obračunavala
se bodo na podalgi začasnih in končne situacije. Predplačil – avansov ni!
3. Rok plačila mesečnih situacij je 60 dni
po njeni potrditvi Navodilo o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 13, z dne 1. 3.
1996).
V. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno
gradivo od dneva razpisa do vključno štirinajstega dne po objavi v Uradnem listu RS,
oziroma do 9. 5. 1997 med 8. in 10. uro
PRO’55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, s tem, da morajo biti do tega roka (s priloženim dokazilom o plačilu) na žiro račun PRO 55, št.
50101-601-57273 plačana materialna-nepovratna sredstva za stroške prejetega razpisnega gradiva v višini 15.000 SIT.
VI. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:
1. Vsebina ponudbe
a) ime in naslov ponudnika,
b) usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del: registracija, odločba o upravljanju, matična številka, davčna številka,
c) reference zadnjih dveh let,
d) roki,
e) cena (najnižja ni pogoj za izbiro),
f) boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni),
g) dokazilo o sposobnosti prevzema vseh
razpisanih del,
h) garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbe,

i) podpisani posebni pogoji,
j) osnutek pogodbe,
k) navedba in naslov kontaktne osebe,
l) opcija ponudbe.
2. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
d) cena za izvedbo razpisnih del, valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali,
e) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
f) reference,
g) investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
h) investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”,
i) podpisani posebni pogoji,
j) opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
3. Rok za oddajo ponudbe: vse ponudbe
morajo prispeti na naslov PRO’55, Biro za
projektiranje in inženiring do 2. junija 1997
do 11. ure. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprti kuverti z napisom “Ponudba ZZŠ RS
– Ne odpiraj”.
4. Odpiranje ponudb se bo vršilo 2. 6.
1997 ob 12. uri na PRO’55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2.
5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
zakonitem roku.
6. Vse podrobnejše informacije se lahko
dobi na PRO’55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o., na tel. 061/ 216-143 Majda Steiner, po pooblastilu PRO’55.
Zavod RS za šolstvo

Št. 1120-77/97
Ob-1631
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska c. 28, Ljubljana, naslednji
javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo strehe s
frčadami in obnovo sanitarij na
mansardi objekta Poljanska 28,
Ljubljana
I. Splošni podatki
1. Investitor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport Ljubljana, Poljanska 28.
2. Predmet razpisa: prenova strehe z izvedbo frčad in obnova sanitarij na mansardi.
3. Lokacija: Ljubljana, Poljanska 28.
4. Vsebina razpisne dokumentacije:
– idejni projekt,
– popis,
– posebni pogoji,
– vzorec pogodbe.
5. Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
6. Predvideni rok začetka del 18. julij
1997, dokončanje del 21. avgust 1997.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi izdelavo vseh
razpisanih del.

Št. 178/97
Ob-1632
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12, objavlja na
podlagi določil 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)
javni razpis
za čiščenje poslovnih prostorov
Statističnega urada Republike Slovenije
1. Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov v izmeri 3.409 m2.
2. Lokacija čiščenja: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost: 400.000 SIT
mesečno.
4. Predvidena oddaja del je junij 1997 za
dobo treh let.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,
– cena,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– druga merila, ki jih določa omenjena
odredba.
6. Ponudba mora svebovati:
– firmo iziroma ime in naslov ponudnika
ter odgovorno osebo,
– dokazilo o registraciji,
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– seznam referenc ponudnika,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami,
– strukturo cene,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju obveznosti s
strani izbranega ponudnika takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za
čiščenje poslovnih prostorov drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu.
8. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena, s
pripisom “Ne odpiraj, ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov”. Vsaka kuverta mora
biti opremljena z naslovom ponudnika. Ponudbe lahko dostavite osebno v vložišče oziroma po pošti, do vključno 9. 5. 1997 do 14.
ure, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.
9. Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
10. Nepravočasno prejete ali nepravilno
opremljene ponudbe ne bodo obravnavane
ter bodo vrnjene ponudnikom.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
12. Vsa dodatna pojasnila je mogoče dobiti na naslovu naročnika ali po tel.
061/216-908 pri Majdi Kmet.

– cena,
– odzivni čas za popravilo okvar in vzdrževanje,
– možnost nadomestila uporabe enakovrednih strojev oziroma opreme v času daljše okvare,
– garancija,
– druga merila, ki jih določa omenjena
odredba.
5. Ponudba mora svebovati:
– firmo iziroma ime in naslov ponudnika
ter odgovorno osebo,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenc ponudnika,
– opis organiziranosti servisne in vzdrževalne službe,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom in prilogami,
– strukturo cene,
– seznam rezervnih delov,
– navodilo za periodični pregled in vzdrževanje,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju obveznosti s
strani izbranega ponudnika takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za redno vzdrževanje fotokopirnih strojev drugega najugodnejšega ponudnika po tem javnem razpisu.
7. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena, s
pripisom “Ne odpiraj, ponudba za servisiranje in vzdrževanje fotokopirnih strojev”.
Vsaka kuverta mora biti opremljena z
naslovom ponudnika. Ponudbe lahko dostavite osebno v vložišče oziroma po pošti, do
vključno 9. 5. 1997 do 14. ure, na naslov:
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 15. 5. 1997 ob
13. uri v prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot
12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Nepravočasno prejete ali nepravilno
opremljene ponudbe ne bodo obravnavane
ter bodo vrnjene ponudnikom.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila je mogoče dobiti na naslovu naročnika ali po tel.
061/216-908 pri Majdi Kmet.
Statistični urad Republike Slovenije

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest na območju Občine Grosuplje v letu 1997.
V okviru tega razpisa se predvideva asfaltiranje ca. 14.600 m2 lokalnih cest in
ca. 11.000 m2 krajevnih cest.
Seznam cest, ki se bodo predvidoma asfaltirale v letu 1997 je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva. Izvajalec ni upravičen do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
3. Okvirna vrednost del je 25,000.000
SIT.
4. Asfaltiranje cest se bo izvajalo od meseca maja 1997 do vključno oktobra 1997.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 11. ure na Uradu
za komunalno infrastrukturo Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje (tel. 761211, Sedej).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
7. Rok za osebno dostavo ponudb je
29. 5. 1997 do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Kuverte
morajo biti zalepljene z lepilnim trakom preko katerega je žig ponudnika ter označene z
oznako “Asfaltiranje cest 97 – Ne odpiraj”.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
na navedeni naslov najkasneje do 28. 5.
1997.
8. Odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb morajo predložiti pismeno pooblastilo.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
Občina Grosuplje

Št. 178/97
Ob-1633
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12, objavlja na
podlagi določil 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)
javni razpis
za izbiro izvajalca za servisiranje in
redno vzdrževanje fotokopirnih strojev
v Statističnem uradu Republike
Slovenije
1. Predmet razpisa je servisiranje in redno vzdrževanje naslednjih fotokopirnih strojev:
1. CANON PC-7,
2. CANON NP-2010,
3. CANON NP-3050,
4. CANON NP-6030,
5. CANON NP-6030,
6. CANON NP-6650,
7. CANON NP-6062.
2. Lokacija del: Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
3. Predvidena oddaja del je junij 1997 za
dobo treh let.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost in preglednost ponudbe,
– reference,

Št. 54/97
Ob-1634
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
asfalterskih del na lokalnih in krajevnih
cestah v Občini Grosuplje za leto 1997
1. Naročnik del je: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan Rudolf Rome, dipl. inž.

Št. 1161/97
Ob-1635
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za izdelavo
rudarskih projektov
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpis: izdelava rudarskih
projektov, in sicer:
a) RP: “Sanacija in rekultivacija jalovišča”,
b) RP: “Likvidacija separacije z okolico”.
3. Orientacijska vrednost del znaša
3,800.000 SIT.
4. Rok izdelave: 2 meseca od veljavnosti
pogodbe (za oba projekta).
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II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko izdela ponudbo za oba
rudarska projekta ali ločeno, po posameznih postavkah za posamezni projekt.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pripomb. Če ima pripombe k razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo,
veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to v pogodbenem
roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti dvignejo razpisno
dokumentacijo od 5. 5. 1997 do 9. 5. 1997 (od
6. ure do 13.50) na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko v tem
času pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je tehnični vodja rudnika Drago Klanšček, dipl. inž.
rud., tel. 0608/79-300). Morebitni ogled območja in objektov, ki so predmet razpisne
dokumentacije je možen na podlagi predhodne napovedi.
V. Končna določila
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
izdelavo rudarskih projektov,
– reference in seznam podizvajalcev,
– predračun,
– fiksnost cen,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni.
2. Investitor si pridržujejo pravico, da
glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne izbere kot najugodnejše.
3. Investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom.
4. Investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno dokumentacijo, kakor tudi v primeru spremembe razpoložljivih proračunskih sredstev.
5. Naročnik si pridržuje pravico pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
6. Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje –
odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje rudarskih projektov, ki ne sme biti starejša od 30 dni,
– ponudbeno ceno ločeno za posamezni
projekt, način plačila,
– rok izdelave s terminskim planom,
– opcija ponudbe,
– ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske razmere in obseg del,

– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Pisne ponudbe morajo biti dostavljene
najkasneje do 15. dne po objavi v Uradnem
listu RS, do 10. ure na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, Titova 106, Senovo.
Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izdelava
rudarskih projektov: jalovišče, separacija).
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 10.30.
Ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

prostorih pisarne vodje Vrtca Bled, Bled,
Trubarjeva cesta 7.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi ponudniki. Predstavniki ponudnikov morajo
imeti pismeno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
12. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo v Vrtcu Bled, Trubarjeva
cesta 7, Bled, pri kontaktni osebi Darji Vernig, prof., tel. 064/77-306.
VVZ Radovljica

Št. 462/97
Ob-1636
Vzgojno-varstveni zavod Radovljica,
Radovljica, Kopališka 10, objavlja na podlagi določil 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)
javni razpis
za izvedbo zamenjave talnih oblog v
dveh igralnicah in eni garderobi v Vrtcu
Bled
1. Naročnik: Vzgojno-varstveni zavod
Radovljica, Radovljica, Kopališka 10.
2. Predmet razpisa: izvedba zamenjave
talnih oblog v dveh igralnicah in eni garderobi v Vrtcu Bled.
Ponudnik naj bi opravil zamenjavo obstoječe talne obloge z novim materialom, ki
mora biti naraven, topel, omogočal naj bi
zvočno izolacijo in bil higiensko sprejemljiv za oblogo tal v prostoru, kjer bivajo
predšolski otroci.
3. Orientacijska vrednost izvedbe del je
do 1,250.000 SIT.
4. Rok izvedbe: po dogovoru; v času, ko
se ti prostori ne uporabljajo.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena z vključnim pripadajočim prometnim davkom,
– način plačila.
7. Naročnik se ne obvezuje, da bo najcenejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe ne glede na razloge. Ponudniki zaradi morebitnega odstopa od podpisa pogodbe nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
9. Rok za oddajo ponudb je 12. dan. Ponudbe morajo prispeti do vključno 12. dneva po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure,
na naslov: Vzgojno-varstveni zavod Radovljica, 4240 Radovljica, Kopališka 10.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in oznako “Ne odpiraj – javni razpis”.
10. Javno odpiranje ponudb bo 12. dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 12.30, v

Ob-1638
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana,
razpisuje na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
adaptacije predavalnice in recepcije
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Ljubljana, Aškerčeva 12.
2. Predmet razpisa je adaptacija predavalnice in recepcije, ki zajema:
– gradbena, inštalacijska in obrtniška dela,
– izdelava kovinske tribune,
– obnova obstoječe opreme,
– dobava in montaža nove opreme.
3. Predvidena vrednost razpisane opreme in del znaša 5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: do 31. 7. 1997.
5. Potrebne podatke in razlage za izdelavo ponudb (razpisna dokumentacija) lahko
zainteresirani dobijo od dneva po objavi razpisa v računovodstvu vsak delovni dan od
9. do 11. ure, in sicer po plačilu kupnine, ki
znaša 5.000 SIT in katero se plača na ŽR
50101-603-402699 z oznako razpisa. Ponudba se izdela po predloženem popisu del.
Detajli in materiali so v dogovoru s projektantom.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika,
– cena, plačilni pogoji (najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši),
– kompletnost ponudbe,
– strokovna korektnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja izvajalec.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov naloge,
– naziv in ime vodje projekta ter spisek
izvajalcev,
– faznost in časovna dinamika izdelave
naloge,
– seznam referenc ponudnika,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe,
– podatke o solventnosti.
9. Rok za oddajo ponudb traja 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
10. Rok za oddajo ponudb začne teči od
dneva objave v Uradnem listu RS in se izteče po preteku dneva iz prejšnjega odstavka.
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Ponudbe oddane po pošti veljajo za pravočasne, če prispejo naročniku do zadnjega
dne iz prejšnjega odstavka.
11. Ponudniki naj pošljejo ponudbe na
NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”.
12. Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997 ob
9. uri v zbornici na Aškerčevi 12.
13. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v štirinajstih dneh po odpiranju ponudb.
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta

1. ravnanje s komunalnimi odpadki -izgradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic
odpadkov za nadaljnjo predelavo – v okvirni višini 200 mio SIT,
2. čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – v okvirni višini 130 mio
SIT,
3. odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – v okvirni višini 130 mio
SIT,
4. oskrba s pitno vodo – varovanje in
zaščita vodnih virov – v okvirni višini 100
mio SIT.
Uprava si pridržuje pravico spremembe
navedenih okvirnih zneskov za posamezna
področja in skupnega zneska v skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije oziroma odobrenimi sredstvi v obdobju začasnega financiranja.
II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji-lokalne skupnosti ali izvajalci ustrezne
gospodarske javne službe kot njeni pooblaščeni nosilci investitorskih poslov.
III. Pogoji za sofinanciranje
Uprava bo sofinancirala izbrane investicije do višine 50% vrednosti izvajalskih pogodb. Predmet sofinanciranja niso stroški
investicije do pridobitve gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi del; stroški gradbenega nadzora in stroški najemanja kreditov.
IV. Način sofinanciranja
Uprava bo z izbranim investitorjem (občino ali več občinami v primeru skupnih
investicij) sklenila pogodbo o sofinanciranju. Svoje obveznosti po pogodbi bo poravnala na podlagi zahtevkov občin s priloženimi situacijami in računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika občine, v odobrenem deležu po
pogodbeni dinamiki.
Za zavarovanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti bo Uprava od investitorja
zahtevala predložitev dveh bianco akceptnih nalogov.
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
V. Dokumentacija
Investitor je dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:
a) v prvi fazi:
– vlogo na izpolnjenem obrazcu uprave,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– investicijski program, izdelan po minimalni metodologiji za izdelavo investicijskega programa (Ur. l. SRS, št. 9/77),
– lokacijsko dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del, oziroma kopijo vloge za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja,
– odlok lokalne skupnosti o obliki zagotavljanja in načinu opravljanja gospodarske
javne službe in
– vodnogospodarsko soglasje.
Prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz prve faze bo uprava naknadno pozvala, da dostavijo tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektantskim
predračunom;
b) v drugi fazi:
– gradbeno dovoljenje oziroma enotno
dovoljenje za gradnjo,
– terminski in finančni program izvajanja investicije,

– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi
javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe,
– pogodbo z izvajalcem del s ponudbenim predračunom.
Pogodba mora vsebovati ustrezna določila o zavarovanju pogodbenih obveznosti v
skladu s predpisi o javnih naročilih ter določilo, da lahko nadzira kvaliteto, obseg in
izvajanje terminskega plana dogovorjenih
del tudi pooblaščeni predstavnik uprave.
Uprava si pridržuje pravico, da po svoji
presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo investicijskega programa, tehnično-tehnoloških rešitev projekta in presojo izvajalske pogodbe, o čemer bo predhodno obvestila prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj
ne bo strinjal z naročilom revizije oziroma
presoje, se bo štelo, da je odstopil od prijave na javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno dokumentacijo – na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija odloča
na osnovi znanih podatkov.
VI. Kriteriji
Uprava bo prednostno obravnavala vse
vloge za sofinanciranje investicije:
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,
– ki varujejo okoljsko občutljiva območja (jezera, morje, kraški svet, vodni viri,
narodni parki),
– pri katerih je izkazana relativno večja
finančna udeležba lastnih sredstev.
Na posameznih področjih pa so prednostni kriteriji naslednji:
1. pri ravnanju s komunalnimi odpadki
(izgradnja in sanacija odlagališč):
– ločeno zbiranje in zagotovljenost predelave tako zbranih snovi,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– življenjska doba naložbe in velikost
oskrbovane regije (izgradnja novih mora zajemati tudi sanacijo obstoječih površin);
2. pri čiščenju komunalnih odpadnih voda (komunalne čistilne naprave):
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– doseganje najmanj biološke stopnje
čiščenja,
– izkazan vpliv na vir pitne vode;
3. pri odvajanju komunalnih odpadnih
voda (kanalizacije):
– priključitev širšega območja na obstoječo čistilno napravo z najmanj biološko
stopnjo čiščenja,
– ogroženost urbanega območja,
– izkazan vpliv na vir pitne vode.
4. pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in višja stopnja ogroženosti obstoječih vodnih virov,
– nadomestna oskrba s pitno vodo, zaradi obremenjenosti okolja, ki je posledica
starih bremen,
– vododeficitarnost območja.
V primerih da gre za nadaljevanje investicije za katero so bila v preteklosti že odobrena sredstva proračuna Republike Slovenije, bo sofinanciranje možno samo v primeru, da so pogodbene obveznosti iz preteklosti v celoti izpolnjene.
VII. Postopek obravnave vlog

Ob-1643
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do 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: sanacija parapetnega zidu
na AC Grosuplje–Višnja Gora
Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 29. 4.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 5. 1997 do 10.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za sanacijo parapetnega zidu na
AC Grosuplje–Višnja Gora”.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5.
1997 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Ob-1642
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: uprava)
javni razpis
za sofinanciranje izgradnje objektov
in naprav obveznih lokalnih javnih služb
iz proračuna Republike Slovenije v letu
1997
I. Predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb z nepovratnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije v letu 1997, na
naslednjih področjih:
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Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana pod točko V/a (prva faza) je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z oznako
“Sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna RS v letu 1997”, z navedbo predmeta iz točke I., z imenom in naslovom prijavitelja in pripisom “Ne odpiraj – javni razpis”
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b. Prijavitelji so dolžni za vsako
investicijo posredovati samostojno vlogo,
združena je lahko samo investicija iz 2. in 3
točke. Ovojnice smejo imeti pod navedbo
predmeta torej le eno od naslednjih oznak:
1 – ravnanje s komunalnimi odpadki,
2 – čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3 – odvajanje komunalnih in padavinskih voda,
4 – oskrba s pitno vodo,
(2+3) – čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Vzorec pravilno izpolnjene ovojnice je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Ovojnica s prijavo mora tako opremljena prispeti – ne glede na vrsto prenosa – do
10. 6. 1997 do 12. ure.
Uprava bo o izidu razpisa obvestila vse
prijavitelje do 30. 7. 1997.
Zahtevano dokumentacijo pod točko V/b
za drugo fazo bo treba dostaviti upravi najkasneje do 15. 9. 1997.
Okvirni rok za podpis pogodbe je 30. 9.
1997.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo
na njihov naslov od 28. 4. 1997 dalje, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure na Ministrstvu
za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, telefon
061/178-44-09, pri Jelki Šimenc, z navedbo
naziva in naslova kontaktne osebe prijavitelja.
IX. Končne določbe
Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih,
določenih v razpisu, zagotavljali potrebno
dokumentacijo na naslov, navedenem v prvem odstavku VII. točke tega razpisa.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Upravi RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1 a, pri Antoniji Dodič, telefon 061/178-45-06.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

a) Opis:
– vrsta dvigala: bolniško osebno,
– nosilnost: 1200 kg ali več,
– hitrost vožnje: 1m/s,
– število postaj: 4 (K, P, 1, 2),
– višina dvigala: 12,06 m,
– krmiljenje: zbirni sistem gor-dol, predodpiranje, niveliranje – 2 mm, mikroprocesorsko DEA napajanje,
– zunanji pozivi: gor-dol tipka, kazalnik
nadstropij,
– strojnica nad jaškom,
– vrsta pogona: regulacija – frekvenčna,
– vrata jaška in kabine: centralni teleskop – avtomatske dimenzije 1200 mm x
2100 mm, v kabinskih vratih svetlobni senzor – zavesa,
– kabina: luksuzne izvedbe, dimenzij
2350 mm x 1300 mm x 2200 mm, tipkala,
rezervacija, alarm, zasilna razsvetljava, prezračevanje kabine, preobremenitev dvigala,
– možnost daljinskega nadzora z računalnikom.
III. Orientacijska vrednost del: 7 mio
SIT.
IV. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. S strani Agencije za plačilni promet
potrjena BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki ne
smeta biti starejša od 30 dni pred zaključkom razpisa.
4. Reference.
5. Vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom.
6. Dinamika realizacije pogodbe.
7. Način obračunavanja del.
8. Način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti.
9. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
10. Navedba pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbami.
11. Certifikat o ustreznosti dvigala s strani Zavoda Republike Slovenije za Varstvo
pri delu.
12. Dokazilo o električnih parametrih,
zlasti velikosti in oblike zagonskih in zaviralnih tokov.
13. Predpisi katerim naprava ustreza glede visokofrekvenčnih motenj v električnem
omrežju in prostoru.
14. Projektno dokumentacijo izdelano v
skladu z zakonom o tehničnih ukrepih za
dvigala.
15. Način vgradnje vrat v obstoječi jašek (ogled objekta).
16. Garancijski rok ter način zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva.
17. Dokumentacija in pogodbeni dokumenti morajo biti napisani v slovenskem
jeziku, vrednosti pa izražene v SIT – DDP
(dobava s plačano carino).
V. Merila za izbor najugodnejše ponudbe:
– cena,
– kvaliteta,
– način plačila,
– dobavni roki,
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika.
VI. Ponudniki morajo dostaviti potrebe
v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-

ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana za Komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – izdelava in vgradnja
bolniško osebnega dvigala v Strokovno poslovni skupnosti Kirurška klinika – Center
za splošno kirurgijo.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.
Na zadnji strani kuverte morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.
Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skladu z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot nepopolne. (Poslane prepozno
ali nepravilno označene).
Nepopolne ponudbe bodo vrnjene ponudnikom.
VII. Pojasnila v zvezi z razpisom dobite
pri: Jožetu Hanžiču, inž. – KC Tehnično
vzdrževalna služba tel.: 061/312-253.
VIII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
IX. Rok pričetka del: takoj po podpisu
pogodbe.
Rok dokončanja del: 4 mesece od podpisa pogodbe.
X. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni (Predstavniki
ponudnikov, ki bodo pisotni na odpiranju
ponudb morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje).
XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

Št. 312/97
Ob-1590
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja
ponovni javni razpis
za izdelavo in vgradnjo bolniškega
dvigala v Strokovno poslovni skupnosti
Kirurška klinika – Center za splošno
kirurgijo
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: izdelava in vgradnja
bolniško osebnega dvigala v Strokovno poslovni skupnosti Kirurške klinike – Center
za splošno kirurgijo.

Ob-1591
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije
trajnostnega razvoja
1. Predmet razpisa: promocija trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslednjo vsebino:
– promocija trajnostnega gospodarjenja
z vodo.
S tem razpisom bodo prednostno sofinancirane samostojne publikacije (knjižne
izdaje, zborniki, brošure, zloženke in posebne številke periodičnih publikacij), in videokasete, vezane na vsebino tega razpisa.
Sofinancirane bodo tudi publikacije, ki so
končni izdelek strokovnih predavanj, raziskovalnih taborov, okroglih miz in podobno, ne bodo pa sofinancirane delavnice, tribune, okrogle mize, tabori, čistilne akcije,
redne televizijske in radijske oddaje, ekskurzije, razstave in druge oblike promoviranja trajnostnega gospodarjenja z vodo.
2. Oblike sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo posamezne projekte v višini do
50% vrednosti projekta. Dotacija za posamezni projekt praviloma znaša 50.000 do
1,000.000 SIT. Sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, so predvideni v višini
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12,0000.000 SIT. Končni obseg sredstev bo
določen in razdeljen po sprejetju proračuna
RS, v nasprotnem primeru pa do višine, predividene v obdobju začasnega financiranja.
3. Pogoji sofinanciranja:
a) projekt, ki bo prijavljen na razpis, mora biti zaključen do 15. novembra 1997.
b) ponudba mora vsebovati:
– natančno izpolnjene obrazce z oznako
97/1, 97/2 ali 97/2a iz razpisne dokumentacije,
– podroben opis predlaganega projekta,
– predvideni začetek in konec projekta,
– predstavitev in reference izvajalcev
projekta,
– predračun z natančno opredelitvijo posameznih stroškov projekta in navedba drugih virov financiranja,
– dokazila o registraciji pravnih oseb.
4. Izvajalci
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, registrirane na podlagi zakona o društvih in zakona o ustanovah, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Obvezna razpisna dokumentacija je na
voljo v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
Dodatne informacije o javnem razpisu
so na voljo v vložišču Ministrstva za okolje
in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana, pri
Dragici Bratanič (tel. 061/178-56-76).
Rok za oddajo ponudb: 23. maj 1997.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo pošljite na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti točen naslov ponudnika, označena “Ne odpiraj, ponudba!” in
navedba področja “Promocija trajnostnega
razvoja”. Za pravočasno vloženo se šteje
ponudba, ki bo oddana na Ministrstvu za
okolje in prostor do 23. maja 1997 do 16. ure
ali poslana priporočeno po pošti do vključno 23. maja 1997. Nepopolno in nepravilno
opremljenih ter nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo obravnavala.
Odpiranje ponudb bo 30. maja 1997 ob
14. uri v sejni sobi Ministrstva za okolje in
prostor, Župančičeva 6 (4. nadstropje),
Ljubljana.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pisno obveščeni v osmih dneh po odpiranju.
5. Merila za izbor projektov:
– usklajenost projekta s predmetom razpisa,
– reference izvajalca projekta,
– finančna učinkovitost,
– medijsko odmeven izdelek projekta.
Ministrstvo za okolje in
prostor, Ljubljana

3. Naziv objekta: krajevna cesta Mali
Kog.
4. Kraj: Kog.
5. Orientacijska vrednost del: 5,500.000
SIT.
6. Rok za izvedbo del: junij.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Krajevni skupnosti Kog vsak dan med 9. in 10. uro.
10. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
preplastitev krajevne ceste Mali Kog je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku
10 dni od objave tega razpisa na naslov:
Krajevna skupnost Kog.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Krajevne skupnosti Kog ob
12. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo pri Hlebec Zdravku,
na tel. št. (062) 717-531 ali 717-522.
Krajevna skupnost Kog

8. Rok za oddajo ponudbe je 12. 5. 1997
do 12. ure. Ponudba mora biti oddana v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za ureditev sanitarij”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1997
ob 9. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica.
10. Predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-1592
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Krajevna skupnost Kog,
javni razpis
za preplastitev krajevne ceste
1. Investitor: Krajevna skupnost Kog.
2. Predmet razpisa: preplastitev krajevne ceste Mali Kog.

Št. 136/97
Ob-1593
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za ureditev sanitarij v stavbi Mestne
občine Nova Gorica
1. Investitor: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: ureditev dveh sanitarij v I. nadstropju stavbe Mestne občine
Nova Gorica.
3. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.
4. Rok izvedbe del: junij–julij 1997.
5. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila v stavbi
Mestne občine Nova Gorica, 1. nadstropje,
soba št. 13 ali po tel. 065/28-011 int. 397.
6. Ponudba mora vsebovati: firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo o registraciji,
reference, ponudbeni predračun, osnutek pogodbe, druge ugodnosti ponudnika.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ponudbena cena (najnižja cena
ni merilo za izbor), plačilni pogoji, reference, dodatne ugodnosti ponudnika.

Št. 79/1-97
Ob-1595
Komunala Idrija, p.o., Idrija, Carl Jakoba 4, razpisuje na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
izdelave raziskovalno kaptažne vrtine v
Pikeljcah
1. Investitor: Komunala Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava raziskovalno kaptažne vrtine s črpalnim preizkusom v
Pikeljcah.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba
4, od 8. do 12. ure in sicer ob predložitvi
potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v
znesku 8.000 SIT, na žiro račun Komunale
Idrija št. 52020-601-13843.
4. Predvideni rok pričetka del je maj
1997.
5. Predvideni rok zaključka del je junij
1997.
6. Orientacijska
vrednost
del
je
4,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference pri sorodnih delih,
– roki za izvedbo,
– plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
8. Ponudba mora vsebovati elemente
skladno z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
9. Vse informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, tel. 065/71-076, Rustja Zorko,
dipl. inž. gr. ali Drago Murovec.
10. Ponudbe je potrebno vročiti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija.
Upoštevane bodo ponudbe, vročene v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti zapečatena v kuverti,
opremljena v skladu z določili odredbe ter z
oznako Izdelava raziskovalno kaptažne vrtine v Pikeljcah – Ponudba, Ne odpiraj!
11. Odpiranje ponudb bo javno in bo v
poslovnih prostorih Komunale Idrija prvi
dan po izteku roka in sicer ob 10. uri. Pri
odpiranju ponudb morajo prisotni predstav-
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niki ponudnikov imeti pisna pooblastila za
zastopanje.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
sedmih dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Idrija, p.o.
Idrija

jem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

Ob-1598
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto

Ob-1596
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
vodovod Goriška vas–Vrhovo, I. faza –
cevovod
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
vodovod Goriška vas–Vrhovo, I. faza – cevovod.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom Vodovod Goriška
vas–Vrhovo, I. faza – cevovod. Ponudniki
dobijo razpisno dokumentacijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe, pri Bogoslavu Nuniću (tel. št.
068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 16,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 1. 7.
1997, končanje del pa 30. 10. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe 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 12. 5. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– vodovod Goriška vas–Vrhovo, I. faza –
cevovod – Ne odpiraj”, na naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica 5,
Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
11. Pred odpiranjem ponudb imajo ponudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.
12. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-

Ob-1597
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca tehnologije
mehanskega čiščenja odpadnih voda na
ČN Novo mesto
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
ČN Novo mesto.
3. Razpisna dokumentacija: projektno
nalogo in razpisne pogoje ponudniki dobijo
v našem sektorju razvoja in investicij na
Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku 5 dni
po objavi razpisa in ob predložitvi potrdila
o plačilu akontacije za dvig dokumentacije
v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št. 52100-601-11459 JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto s pripisom
Tehnologija mehanskega čiščenja odpadnih
voda na ČN Novo mesto. Ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo in druga pojasnila
ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe,
pri Pavlu Jeniču (tel. št. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del znaša 80,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 1. 7.
1997, končanje del pa 31. 12. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe 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 12. 5. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– Tehnologija mehanskega čiščenja odpadnih voda na ČN Novo mesto – ne odpiraj”,
na naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1997 ob 11. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
11. Pred odpiranjem ponudb imajo ponudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.
12. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja
nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo
slednji utrpel, če njegova ponudba ne bo
sprejeta.

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta
Mestna plinska mreža cona 10 in obnova
vodovoda za območje Cikave v Novem
mestu
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
Mestna plinska mreža cona 10 in obnova
vodovoda na območju Cikave v Novem mestu.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo mesto, v roku 10 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Navedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo mesto, d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom Mestna plinska mreža cona 10 in obnova vodovoda na območju
Cikave v Novem mestu. Ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo in druga pojasnila
ter razlage, potrebne za izdelavo ponudbe,
pri Bogoslavu Nuniću (tel. št. 068/321-514).
4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del 50,000.000 SIT.
5. Roki: pričetek del je predviden 1. 7.
1997, končanje del pa 30. 10. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference za izvedbo takšnih objektov,
– ponudbena cena in pogoji plačila izvedenih del,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente določene v 12. členu odredbe 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 16. 5. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako “Ponudba
– Mestna plinska mreža cona 10 na območju Cikave v Novem mestu – ne odpiraj”, na
naslov JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Muzejska ulica 5, Novo mesto.
9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2.
10. Pri odpiranju ponudb morajo prisotni predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.
11. Pred odpiranjem ponudb imajo ponudniki možnost ponuditi še dodatni popust
in druge ugodnosti.
12. Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja nobenemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-1663
Uprava Frizerstva Maribor, d.d.
preklicuje
sklic III. skupščine Frizerstva Maribor,
d.d., ki bo v četrtek, 29. 5. 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe Dvoŕakova 10/č, Maribor
s podanim dnevnim redom objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 22, v petek 18. IV.
1997.
Frizerstvo Maribor, d.d.
uprava
Ob-1524
Uprava delniške družbe na podlagi določb statuta objavlja, da so bili na
1. skupščini delniške družbe,
ki je bila dne 4. aprila 1997 v Cankarjevem domu v Ljubljani, sprejeti naslednji
sklepi:
Prvič: od vseh 2,086.301 navadnih delnic družbe so bila v danem roku deponirana
na sedežu družbe potrdila za 1,637.728 delnic, na skupščini pa je bilo ob začetku zasedanja 1,615.142 navadnih delnic z glasovalno pravico.
Drugič: za predsednika skupščine se imenuje Leonardo F. Peklar, za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Logar in Matjaž
Košir.
Tretjič: sprejme se poslovnik o delu
skupščine v vsebini po predlogu začasne
uprave.
Četrtič: skupščina se seznani s poročilom o lastninski preobrazbi podjetja.
Skupščina sprejme mnenje pooblaščenega
revizorja o pomembnih postavkah računovodskih izkazov pri lastninskem preoblikovanju podjetja.
Petič: skupščina za poslovni leti 1996 in
1997 imenuje za revizorja družbe revizijsko
družbo Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.
Šestič: sprejme se spremembe statuta po
predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
Sedmič: oblikuje se sklad lastnih delnic
v višini 5% kapitala družbe.
Osmič: ugotovljeni dobiček družbe za
poslovna leta 1993, 1994 in 1995 v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996, to je
4.896,803.507 SIT, se razporedi na dan 1. 1.
1997:
1. 1.460,410.700 SIT se izplača delničarjem za dividende v znesku 700 SIT bruto
na delnico,
2. 2.236,392.807 SIT se prenese v proste
rezerve družbe,
3. 1.200,000.000 SIT ostaja nerazporejenih.
Nerazporejeni dobiček bo porabljen za
izplačilo dividend za leto 1997 in za naslednja leta pod pogojem, da zaradi uveljavitve
davčne olajšave dobička, ustvarjenega v
omenjenih obdobjih, ne bo mogoče razporediti za izplačila dividend.
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Družba bo delničarjem izplačala dividende po stanju na dan 1. 1. 1997 najkasneje v 30 dneh od sprejema sklepa na
skupščini, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v centralnem registru KDD na dan
25. 3. 1997 in na način, kot ga določi uprava družbe.
Devetič: skupščina za člane nadzornega
sveta - predstavnikov delničarjev, po nasprotnem volilnem predlogu delničarjev izvoli dr. Mirana Mejaka, Uroša Slavinca
mag. Uroša Koržeta, Ireno Starman, Ivana
Nerada in Stanislava Valanta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji dne 21. 6. 1996 za člane
nadzornega sveta imenoval: Cirila Pirša, Barbaro Jamo Živalič, Matejo Juvanc,
Andreja Gerjeviča.
Izvoljena člana nadzornega sveta Ivan
Nerad in Stanislav Valant nastopita mandat
v nadzornem svetu družbe z dnem vpisa, na
tej skupščini sprejetih sprememb statuta - 6.
točka dnevnega reda, v sodni register.
Desetič: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo nagrada v obliki sejnine,
ki se jim izplača po vsaki seji. Sejnina znaša
za predsednika nadzornega sveta 70.000 SIT
neto, za člane pa 50.000 SIT neto.
Petrol d.d., Ljubljana
predsednik uprave

je tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.
uprava

Ob-1533
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 30. člena statuta družbe
uprava sklicuje
3. sejo skupščine
ki bo v ponedeljek, 19. 5. 1997 ob
10. uri v dvorani Kina Kompas, Miklošičeva 38, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: imenovali bomo dva preštevalca glasov, zapisnikarja in notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996, v predloženem besedilu.
4. Sprejem predloga o delitvi čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček se razdeli
po predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic v predloženem besedilu.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o
spremembi statuta družbe v predloženem besedilu.
Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov je na vpogled vsem delničarjem v
tajništvu družbe na Trdinovi 3/III, Ljubljana, in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic z oznako B,
D in G sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasne-

Ob-1534
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške
družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje
3. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,
d.d., Sežana
ki bo v petek 30. maja 1997 ob 13. uri v
sejni sobi v 1. nadstropju motela Kompas na
Guhozemnem terminalu v Sežani, Partizanska cesta 117.
Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 11.30 in 12.30.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in njegovega namestnika, verifikacijsko in volilno komisijo. Imenuje se zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika ter
notarja po predlogu direktorja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Letno poročilo
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne 4. 4.
1997 predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Mitol v letu 1996.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
podlagi mnenja nadzornega sveta z dne 4. 4.
1997 predlagano delitev čistega dobička in
predlagano višino dividende.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje predlagana revizijska družba.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov so na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe na Partizanski 78, Sežana, v
splošni pravni službi in v tajništvu vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Vsk nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki obrazložen in vložen v roku
7 dni po objavi tega sklica.
Udeležeba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe (sam ali po svojem pooblaščencu, oziroma zakonitem zastopniku) pod pogojem da na sedežu družbe vsaj do vključno
26. 5. 1997 do 13. ure deponira delniško
potrdilo o številu delnic, ki jih ima.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
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dne 3. 5. 1997 na istem kraju ne glede na
število prisotnih dlenic.
Mitol, tovarna lepil, d.d.,
direktor

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mizarstvo Gabrovka, d.d.
začasna uprava

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred pričetkom skupščine predloženo
družbi.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih več kot 15% vseh glasov. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 18. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponovljenem sklicu veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite v preddverju predavalnice pol ure pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe vljudno prosimo, da
svojo udeležbo predhodno pisno najavijo
upravi družbe, in sicer najkasneje do četrtka
22. 5. 1997.
Termo, d.d., Škofja Loka
predsednica nadzornega sveta
uprava

Ob-1553
Na podlagi 24. člena statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d. uprava
družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Gabrovka,
ki bo v ponedeljek, 26. maja 1997 ob 13.
uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda,
b) imenovanje predsednika skupščine,
zapisnikarja, 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 poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se sprejme poslovnik o delu skupščine
družbe v predloženem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1996 s predlogom
za kritje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 s predlogom o kritju izgube.
5. Obravnava in sprejem poslovnega načrta za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejem poslovni načrt družbe za leto 1997 v predloženi vsebini.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se izvoli dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določijo nagrade članom nadzornega sveta v skladu s predlogom.
8. 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 sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge.
Predlogi so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Ob-1554
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka
na podlagi 1. točke 8. člena statuta delniške
družbe sklicuje
2. skupščino delniške družbe,
ki bo dne 26. 5. 1997 ob 17. uri v veliki
predavalnici Srednje kovinarske in cestnoprometne šole v Škofji Loki, Podlubnik 1B
(ob hali Poden).
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev
delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za 1996 s predlogom delitve dobička
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto
1996.
2.2. Nerazporejeni dobiček iz preteklih
let v višini 153,646.240,05 SIT skupaj z
revalorizacijskim popravkom do 31. 12.
1996 v višini 39,394.685 SIT ter dobiček iz
leta 1996 v višini 166,370.019,83 SIT, v
skupni višini 359,410.944,88 SIT se razporedi:
– za rezerve družbe 250,187.264,88 SIT,
– za dividende družbe 109,223.680,00
SIT.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan sklica skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe, in sicer v znesku 64 SIT
(bruto) na delnico in se delničarjem izplačajo v 30 dneh po sklicu skupščine.
2.3. Družba oblikuje sklad lastnih delnic
za nemene iz 240. čl. ZGD, in sicer iz sredstev rezerv, do višine 10% osnovnega kapitala družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1997
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Terma d.d. Škofja Loka za
1997 se imenuje predlagana revizijska družba ITEO Revizija, podjetje za revizijo Ljubljana d.o.o.
4. Sprememba statuta
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se naslednja sprememba
statuta Termo d.d. Škofja Loka, tako da se
v 8. členu. doda drugi odstavek, ki se glasi:
skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi
družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Št. 163/97
Ob-1555
Na podlagi določil statuta delniške družbe Inntal Tovarna montažnih hiš d.d. Petrovče direktor družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, dne 30. 5. 1997 ob 17. uri,
na sedežu družbe v Petrovčah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, zapisnikarja in notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta in revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se zaključni račun in poslovno pročilo za leto 1996 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.
5. Sprememba dejavnosti družbe zaradi
uskladitve z veljavno uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
uskladitev dejavnosti.
6. Sprememba stauta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta družbe.
7. Določitev revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1997 se imenuje ________.
8. Informacija o poslovanju družbe za
čas od 1. 1. 1997 do 1. 5. 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme v vednost informacijo uprave o rezultatih poslovanja za čas od 1. 1. 1997 do 1. 5. 1997.
9. Informacija o imenovanju direktorja
in prokurista družbe
Predlog sklepa: skupščina sprejme v vednost informacijo o imenovanju direktorja in
prokurista družbe.
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10. Potrditev prodaje delnic.
Predlog sklepa: potrdi se opravljena prodaja delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se
morajo izkazati z verodostojnim pooblastilom in ga oddati v tajništvu družbe neposredno pred zasedanjem skupščine.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Inntal d.d. Petrovče
direktor

1. Sklep k tč. 1: izvolijo se delovna telesa skupščine.
2. Sklep k tč. 2: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sklep k tč. 3: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
4. Sklep k tč. 4: sprejme se sklep o uporabi dobička za leto 1996.
5. Sklep k tč. 5: sprejme se sklep o uporabi lastnih delnic.
6. Sklep k tč. 6: imenuje se predlagana
revizorska hiša.
Predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
je predlagatelj uprava družbe.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
30. 5. 1997 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 30. 5. 1997 ob 14.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na dan 26. 5. 1997 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti delničar oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil
svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 26. 5. 1997. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno
pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.
Gradibo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v času od 30. 4. 1997
dalje na sedežu družbe, Obala 27, Portorož,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Droga d.d., Portorož
predsednik uprave –
generalni direktor

Predlog sklepa: potrdi se poslovno poročilo družbe ETOL, d.d., za leto 1996.
5. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička za leto 1996.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta družbe ETOL, d.d., Celje.
7. Povečanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: poveča se sklad lastnih
delnic.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor.
Opomba: predlagatelj sklepa o imenovanju revizorja je nadzorni svet, ostale sklepe
pa sta predlagala direktor in nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško-depotni družbi na dan 23. 4. 1997.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dostaviti na sedež delniške družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pri
Vuk Ireni. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine (do vključno
19. 5. 1997). Delničarje, ki so podpisali
pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci, ker pooblastilo velja 15
mesecev.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Predlogi sklepov, spremembe statuta in
obrazložitev posameznih točk dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe ETOL, d.d., pri Kolar Jožici, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu skupščine in obvestila delničarje z objavo v časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delitev dividend
Upravičenci do dividend so delničarji,
vpisani v delniški knjigi pri Klirinško-depotni družbi na dan 23. 4. 1997.
ETOL, d.d., Celje
direktor

Ob-1556
Na podlagi 40. člena statuta družbe Kompas Postojna d.d., Postojna, Uprava družbe
sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Komas Postojna d.d., Titov trg
2a, Postojna,
dne 28. 5. 1997 ob 13. uri v sejni dvorani
hotela Kras, V. nadstropje, v Postojni.
Dnevni red:
1. Imenovanje organov Skupščine družbe:
– delovno predsedstvo,
– verifikacijska komisija,
– zapisnikar po predlogu uprave.
Predlog sklepa: imenuje se delovno predsedstvo, verifikacijska komisija in zapisnikar po predlogu uprave.
2. Ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
3. Razprava in sklepanje o bilanci stanja
in uspeha za leto 1996
Predlog sklepa: sprejme se bilanca stanja in uspeha za leto 1996, po predlogu
uprave.
4. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1996
Predlog sklepa: dobiček ostane nerazporejen.
5. Sprejem plana za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se plan za leto
1997, po predlogu uprave.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
Družbe Kompas Postojna d.d., Postojna, Titov trg 2a.
Kompas Postojna d.d.
direktorica
Ob-1557
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Droga Portorož, Živilska industrija d.d., uprava
družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo v Portorožu, 30. maja 1997 ob 11.
uri v prostorih hotela Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1996.
5. Sprejem sklepa o uporabi lastnih delnic.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:

Ob-1562
Na podlagi 46. in 47. člena statuta Tovarne arom in eteričnih olj, d.d., Celje, Škofja vas 39, Celje vabi uprava na
2. redno sejo skupščine
ETOL, d.d., Celje,
ki bo dne 23. maja 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe v Škofji vasi 39, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov
skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenuje notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
3. Pregled realizacije sklepov 1. seje
skupščine z dne 6. 9. 1996.
Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 1. redne skupščine ETOL, d.d., z dne 6. 9. 1996 in
na znanje vzame realizacija sklepov.
4. Poslovno poročilo za leto 1996 in usmeritve za leto 1997.

Ob-1563
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Alpetour Remont, d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 22 in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, začasna uprava družbe
sklicuje
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1. skupščino
delniške družbe Alpetour Remont, d.d.,
Kranj,
ki bo v petek, dne 30. maja 1997 na
sedežu družbe Ljubljanska cesta 22, Kranj,
s pričetkom ob 15. uri ter predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
1.2. izvoli se predsednika skupščine,
1.3. izvoli se preštevalca glasov.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
3. Poslovno poročilo družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano poslovno poročilo družbe za leto 1996.
4. Razporeditev dobička za poslovna leta 1993–1995.
Predlog sklepa: dobiček iz preteklih let
se razporedi v rezerve družbe.
5. Delitev dobička za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa:
5.1. Iz naslova dobička za poslovno leto
1996 se imetnikom delnic izplačajo dividende v znesku 200 SIT bruto za delnico.
5.2. Ostanek dobička po izplačilu dividend ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za obdobje
1997–1999.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo, za poslovna leta 1997–1999 se
imenuje Revizijska družba Podboršek,
d.n.o., Ljubljana.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev novega nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
7.1. Razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta.
7.2. Izvoli se nov nadzorni svet, po predlogu začasnega nadzornega sveta.
7.3. Skupščina se seznani z izvolitvijo
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določijo nagrade v skladu s predlogom.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe, in
sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu, in sicer

vsak delovnik od 28. 4. 1997 dalje od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo začasna uprava nemudoma
sklicala novo skupščino z istim dnevnim
redom.
Vljudno vabljeni!
Alpetour Remont, d.d., Kranj
začasna uprava

Ob-1578
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Košaki TMI, d.d., Maribor, Oreško
nabrežje 1, Maribor uprava sklicuje

Št. 55/97
Ob-1564
Uprava – direktor družbe na podlagi 7.3.
točke statuta delniške družbe Univit, d.d.,
Ljubljana, sklicuje
2. redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 28. 5. 1997 ob 13. uri v GH
Union, Miklošičeva 1, Ljubljana in skupaj z
nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje predlagana revizijska
družba.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju v letu 1996.
4. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta delniške
družbe.
Gradivo za skupščino družbe, vključno s
spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Univit, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6, soba št. 50/I vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Pooblastilo družba obdrži.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim
redom istega dne ob 14. uri na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni
Univit, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

2. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 6. junija 1997 ob 9. uri v
prostorih Obrambnega doma Pekre, Bezjakova ulica 131, Pekre.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnika in notar.
3. Ugotovitev sklepčnosti s strani predsednika skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta v predloženem besedilu.
6. Obravnava in odločanje o delitvi nerazporejenega čistega dobička iz preteklih
let ter o delitvi čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev nerazporejenega čistega dobička iz
preteklih let in delitev čistega dobička za
leto 1996 po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.
7. Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o povečanju osnovnega kapitala po predlogu uprave.
8. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
dopolnitev dejavnosti družbe.
9. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe v predloženem besedilu.
10. Obravnava in sprejem sprememb poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
poslovnika o delu skupščine v predloženem
besedilu.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Spremembe in dopolnitve statuta ter ostalo gradivo in predlogi sklepov, o katerih
bo odločala skupščina, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Oreško nabrežje 1, pisarna št. 47, vse delovne
dni med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki
se izkažejo s potrdilom o delnicah oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja.
Zaradi lažje operativne izvedbe skupščine prosimo delničarje, njihove zastopnike
oziroma pooblaščence, ki se nameravajo
udeležiti skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavijo upravi 3 dni pred sejo.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 9.30 v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina
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odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Košaki TMI, d.d.,
uprava

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: Sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička od leta 1993 do 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Čisti dobiček v višini 24,765.153 SIT se
deli za:
– sklad lastnih delnic 6,508.700 SIT,
– nerazporejeni dobiček 13,049.493 SIT,
– dividende 5,206.960 SIT,
bruto dividenda na delnico znaša 80 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najkasneje do 31. 10. 1997.
5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Dmitrovič Nikola,
2. Horvat Martin,
3. Šintler Brane,
4. Primc Mateja.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:
1. Kraševec Ivan,
2. Kafol Matija.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta:
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je na vpogled v tajništvu
uprave družbe.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 300 DEM neto za člana in 500
DEM neto za predsednika.
8. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje P & S – REVIZIJA, d.o.o.
Ljubljana.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
v Ljubljani, Resljeva 48, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave v Ljubljani, Resljeva 48, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino 15 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino 15 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljudno vabljeni!
Gostinsko podjetje
DAJ–DAM, d.d.
začasna uprava
direktor

Št. 1/97
Ob-1645
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe redno sejo
skupščine delničarjev,
ki bo dne 27. maja 1997, ob 18. uri, v
sejni sobi na Cigaletovi 9, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine,
b) izvoli se predsednika skupščine,
c) notarska opravila vodi povabljeni notar.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
3. Delitev čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
4. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta in imenovanje novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člane dosedanjega nadzornega sveta in potrdi predlagane člane nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta.
5. Razrešitev prokurista in dodelitev prokure novemu prokuristu.
Predlog sklepa: razreši se prokurista in
potrdi prokurista po predlogu uprave.
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave vsak delovni dan med 8. in
10. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 19. uri v istem prostoru, ne glede na
sklepčnost.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge vložijo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine.
Slip, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-1646
Na podlagi 36. člena statuta družbe, začasna uprava sklicuje
1. sejo skupščine,
ki bo dne 29. 5. 1997 ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Resljeva 48, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega
skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

Ob-1647
Uprava delniške družbe Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.d., Kanal,
Kolodvorska 9, na podlagi 43. in 47. člena
statuta vabi delničarje na
3. sejo skupščine
delniške družbe
Uprava sklicuje skupščino dne 29. maja
ob 12. uri v dvorani Gotske hiše (Kontrada),
Pionirska 8 v Kanalu.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalk
glasov in notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalk glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna, ker je prisotno __ % glasovalnih delnic.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Obravnava in potrditev poročil o poslovanju v letu 1996.
– poročilo uprave družbe,
– pročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo in mnenje revizorja.
Predlog sklepa: potrdijo se poročila uprave, nadzornega sveta in revizorja.
6. Obravnava in sprejem sklepov o razdelitvi dobička v letu 1996.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 se
razdeli na podlagi predloga.
7. Informacija o planu poslovanja družbe v letu 1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 1997.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
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Predlog sklepa: potrdi se predlagano revizijsko družbo.
9. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga ter druge informacije so delničarjem na
vpogled na sedežu podjetja (tajništvo) vsak
delovnik od 8. do 11. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spremljevalne, oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočilo upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih
sprejela svoja stališča in bosta o spremenjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Vabimo vas, da se skupščine polno
številno udeležite!
Plastik Kanal, d.d.
uprava – direktor

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred sejo pisno prijavijo udeležbo pri
tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar vsak delovnik od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisotnih delnic.
Velana, d.d.
uprava družbe

1. skupščino družbe
Trgovskega podjetja Galeb d.d.
Ljubljana,
ki bo v torek 27. maja 1997 ob 11. uri na
sedežu družbe, Ljubljana, Mestni trg 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov ter imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika po predlogu direktorja družbe.
2. Obravnavo in sprejem poslovnika o
delu skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupčine po predlogu nadzornega sveta.
3. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in imenovanje novega
Predlog sklepa: razreši se začasni nadzorni svet in imenuje novi.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu začasnega nadzornega sveta.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta
Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s pisnimi predlogi
sklepov bomo dostavili vsem delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki ali njihov pooblaščenec
s pismenim pooblastilom za zastopanje na
skupščino, ki mora biti predloženo pred začetkom skupščine.
Galeb d.d. Ljubljana
direktor

Ob-1648
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na
2. sejo skupščine
družbe Velana tovarna zaves, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v torek, 27. maja 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, imenovanje notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvolijo oziroma imenujejo se predlagani organi skupščine.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizijske hiše in nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1996.
4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 1997 se imenuje predlagana revizijska hiša.

Ob-1649
Na podlagi 14. člena statuta delniške
družbe Optima leasing, d.d., Dunajska 22,
Ljubljana in 283. člena zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
6. skupščino
delničarjev Optima leasing d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek 29. maja 1997 ob 17. uri v
Gostišču pri Poku, Podpeška cesta 1–3, Brezovica pri Ljubljani.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine, in sicer: predsednika skupščine in preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
Predlog sklepa: volijo se predlagani delovni organi.
2. Poslovno poročilo 1996
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1996 po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.
3. Razporeditev rezultatov
Predlog sklepa: skupščina sprejme delitev čistega dobička po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.
4. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepov:
a) razrešijo se dosedanji člani nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta,
b) volijo se novi člani nadzornega sveta
po predlogu nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorske hiše za leto
1997
Predlog sklepa: za revizorsko hišo se
imenuje Constantia, d.o.o.
6. Plan za leto 1997
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan
za leto 1997 v predloženem besedilu, ki bo
priloga zapisnika.
Gradivo za zasedanje skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Dunajska 22, Ljubljana, od 28. 4. 1997 dalje od 9. do 15. ure pri
Ireni Rant Avguštin.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji z delnicami, ki imajo glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščenci.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18. uri
v istih prostorih.
Optima leasing d.d.
direktor
Št. 12/97
Ob-1650
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.2 točke
statuta družbe sklicujem

Ob-1651
Na podlagi točke 6.4.1. in 6.4.2. statuta
družbe Termoplasti–Plama d.d. sklicuje začasna uprava
1. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti–Plama,
d.d., Podgrad,
ki bo v petek, 29. 5. 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi, da je na skupščini zastopana taka večina, da skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh
preštevalcev glasov ter potrditev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar
v predlaganem sestavu ter potrdi notar.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom. Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
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Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s potekom lastninskega preoblikovanja.
7. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženem besedilu.
8. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996. Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme revidiran zaključni račun in poslovno poročilo začasne uprave za leto 1996 v predloženem besedilu.
Predlog sklepa: sprejme se revidiran zaključni račun in poslovno poročilo za leto
1996 v predloženem besedilu.
9. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička oziroma pokrivanju izgube
za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička oziroma pokrivanje izgube
za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga
je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta in opravi se seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil organ soupravljanja.
11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba.
12. Sprejem sklepa o določitvi sejnine in
odločitev o povračilu stroškov članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine in odločitev o povračilu
stroškov članom nadzornega sveta.
Predlagatelja sklepov sta začasna uprava
in začasni nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Začasni
nadzorni svet je po 6.3.1. točki statuta na
seji odločil, da ni potrebno, da so pooblastila overjena pri notarju. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.
Način glasovanja:
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno, ali po pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 12. do 14. ure v službi za splošne
zadeve.
Predlogi delničarjev:
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda glede katerih želijo, da so o njih pravo-

časno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti–Plama, d.d.
začasna uprava

Ob-1653
Direktor družbe Linija – trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota, d.d., Murska Sobota, Bakovska ulica 29 a, na podlagi
21. člena statuta sklicuje

Št. 72/97
Ob-1652
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujem
4. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v četrtek, dne 29. 5. 1997 ob 13. uri
na sedežu družbe Česalnice Ljubljana d.d.,
Luize Pesjakove 9, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov ter
imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
3. Letno poročilo delniške družbe Česalnice Ljubljana d.d. za leto 1996
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo delniške družbe Česalnice Ljubljana za leto 1996.
4. Delitev dobička za leto 1996
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano delitev čistega dobička za leto 1996.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 1997 skupščina imenuje revizijsko hišo RFR ERNST &
YOUNG d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.
6. Vprašanje in pobude delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Delničarjem, ki imajo 4000 ali več delnic bomo gradivo poslali po pošti, drugim
pa je na vpogled v prostorih Česalnice Ljubljana, Luize Pesjakove 9, vse delovne dni
od 11. do 13. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.
Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Rok za prijavo je do 26. 5. 1997. Prijavo je
treba poslati v priporočenem pismu oziroma po telefaksu, kateremu pa mora nujno
slediti priporočeno pismo.
Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne
predloge.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v istem prostoru, z istim dnevnim redom in glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana
direktor družbe

3. redno skupščino
delniške družbe Linija, d.d.,
ki bo 29. maja 1997 ob 17. uri v veliki
dvorani gasilskega doma, Cankarjeva ulica
75, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa:
sprejme se predlagani sklep o izvolitvi predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
3. Poslovno poročilo direktorja.
4. Poročilo finančnega revizorja.
5. Mnenje nadzornega sveta k letnemu
poročilu za leto 1996.
6. Sprejem letnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za poslovno leto 1996.
7. Sprejem delitve dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička iz leta 1996 v predlagani vsebini.
8. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za revizijo računovodskih izkazov
za leto 1997.
9. Sprejem sklepa o spremembah statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba statuta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki se bodo osebno prijavili na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe.
Udeleženci ob prihodu na skupščino
predložijo na vpogled delnice zaradi sestave seznama prisotnih delničarjev.
V primeru, da ob napovedani uri skupščine ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala
istega dne ob 18. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Linija – trgovsko in gostinsko podjetje
Murska Sobota, d.d.,
direktor
predsednik nadzornega sveta
Ob-1654
Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
Ljubljana, in 10. člena zakona o gospodarskih družbah, sklicuje predsednik nadzornega sveta
8. redno skupščino
delniške družbe Rohm and Haas
Slovenija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28. maja 1997 ob 10. uri v
sejni sobi Commerce Ljubljana, Einspielerjeva 6, 6. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
notar.
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2. Obravnava letnega poročila za leto
1996 na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996.
3. Razno
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
pred zasedanjem skupščine predložiti pisno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 4. nadstropje, vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure.
Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

ga skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v
predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1996 v predloženem besedilu.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Pukl Marija,
2. Stramšek Barbka,
3. Neffat Milan,
4. Mikuž Marko.
6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 20.000 SIT neto za člana in
30.000 SIT neto za predsednika.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.
8. Sprejem sklepa o odprodaji nepremičnin.
Predlog sklepa uprave: sprejme se sklep
o odprodaji nepremičnine zemljišča in objektov, na lokaciji v Ljubljani, Gregorčičeva 25a.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
Tiskarne Tone Tomšič, d.d., vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno na dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave v Ljubljani, Gregorčičeva 25a,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Dnevni red za sejo skupščine je bil objavljen v časopisu Dnevnik, dne 17. 4. 1997.
Vljudno vabljeni!
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.,
začasna uprava

Ob-1655
Na podlagi 16. člena statuta delniške
družbe Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
Ljubljana in 10. člena zakona o gospodarskih družbah, sklicuje predsednik nadzornega sveta
1. izredno skupščino
delniške družbe Rohm and Haas
Slovenija, d.d., Ljubljana
ki bo dne 28. maja 1997 ob 11. uri v
sejni sobi Commerce Ljubljana, Einspielerjeva 6, 6. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
notar.
2. Likvidacija delniške družbe Rohm and
Haas Slovenija, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa:
– prične se postopek redne likvidacije
družbe Rohm and Haas Slovenija, d.d., kemična industrija, Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Einspielerjeva 6,
– uvedba likvidacijskega postopka se
predlaga zaradi spremenjene Rohm and
Haasove tržne strategije za to področje,
– rok za prijavo terjatev je 30 dni od dne
objave tega sklepa,
– za likvidacijskega upravitelja se imenuje sedanji direktor.
3. Razno
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
pred zasedanjem skupščine predložiti pisno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 4. nadstropje, vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure.
Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
Št. 1441
Ob-1661
Na podlagi 41. člena statuta družbe začasna uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 19. 5. 1997 ob 14. uri na sedežu družbe, Gregorčičeva 25/a v Ljubljani z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-

Št. 2101
Ob-1660
Na podlagi 20. in 21. člena statuta SKB
banke d. d. sklicuje nadzorni svet banke
5. skupščino
SKB banke d. d.,
ki bo v četrtek, dne 29. 5. 1997 ob 12. uri
v kinodvorani Union, Nazorjeva 2 v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlaga nadzorni svet
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarja).
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
banke.
2. Govor predsednika Uprave banke
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta SKB banke d. d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejema spremembe in dopolnitve statuta SKB
banke d. d.
4. Poročilo o poslovanju SKB banke d.
d. za leto 1996 z računovodskimi izkazi,
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorske hiše Coopers & Lybrand ter predlog za delitev dobička banke.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejema poslovno poročilo o poslovanju banke z zaključnim računom za leto 1996 z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske hiše Coopers &
Lybrand.
4.2. Skupščina sprejema predlog za delitev dobička banke.
5. Predlog za imenovanje revizorja SKB
banke d. d. za leto 1997
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorsko hišo Coopers & Lybrand iz
Ljubljane za revizijo poslovanja banke za
leto 1997.
Dr. Dimitrij Rupel
predsednik nadzornega sveta SKB banke d. d.
Delničarji banke, ki bodo na dan 15. 5.
1997 vpisani v delniško knjigo banke, se
lahko udeležijo skupščine banke. Tisti delničarji, ki imajo več kot 100 delnic banke,
bodo po pošti najmanj 7 dni pred sejo
skupščine prejeli celotno gradivo za sejo
skupščine. Vsi ostali delničarji banke bodo
po pošti prav tako 7 dni pred sejo skupščine
prejeli vabilo, glasovnico in pooblastilo ter
predlog sklepov 5. seje skupščine.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta banke je na vpogled vsak
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delovni dan med 10. in 12. uro v Sekretariatu banke, soba 616/VI, Ajdovščina 4 v Ljubljani, kjer bodo od 8. 5. 1997 na vpogled
tudi vsa ostala gradiva za sejo skupščine
banke. Od 22. 5. 1997 lahko na istem mestu
delničarji prevzamejo kompletno gradivo za
sejo skupščine banke.
Če se skupščine ne boste mogli udeležiti, lahko najmanj 3 dni pred sejo skupščine
oddate svojo glasovnico s pooblastilom
pooblaščencu za zastopanje na skupščini
banke po pošti ali po telefaksu na naslov:
SKB banka d. d., Sekretariat banke, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, številka faksa:
061/132-91-22.
Taka glasovnica ne sme vsebovati zadržkov ali pogojev.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob 12.30.
V tem primeru bo skupščina banke veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB banka, d.d.
nadzorni svet

Predlog sklepa uprave je: uprava ugotovi sklepčnost skupščine, skupščina izvoli
predsedujočega skupščine in verifikacijsko
komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave je: skupščina
sprejme poslovnik o delu skupščine družbe,
v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
skupščina sprejme letno poročilo uprave o
poslovanju družbe za leto 1996 z mnenjem
začasnega nadzornega sveta in revizorskim
poročilom revizijske družbe RFR - ERNST
& YOUNG, d.o.o., Ljubljana v predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
– skupščina sprejme sklep o ugotovitvi
in razdelitvi dobička:
– dobiček družbe za poslovna leta 1993,
1994, 1995 in 1996 v revalorizirani višini
na dan 31. 12. 1996, to je 2.353,209.915,14
SIT, se razporedi na dan v 1. 1. 1997:
– 1.576,209.915,14 SIT se prenese v proste rezerve družbe,
– 259,000.000 SIT dobička iz leta 1996
se izplača delničarjem za dividende, t.j. 50
SIT bruto dividenda na delnico,
– 518,000.000 SIT dobička iz leta 1996
ostaja nerazporejenega.
Družba bo delničarjem izplačala dividende po stanju na dan 1. 1. 1997 najkasneje do
31. 7. 1997, in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
5. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov stalnega nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta je: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Prof. Dr. Franz Eckert,
2. Aldo Gabrijel,
3. Drago Kolman,
4. Igor Kragelj,
5. Borut Kuharič,
6. Olga Marinko.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave je: skupščina
sprejme sklep o sejnini članov nadzornega
sveta: 50.000 SIT neto za člana in 70.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta
za udeležbo na posamezni seji.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo za vpogled v tajništvu Istrabenz-a, d.d., vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica, v tajništvu Istrabenz, d.d., Koper, Ulica Zore Perello Godina 2.
Skupščina je sklicana za 30. maj 1997,
ob 13. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, dne 30. maja 1997, ob
14. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta dve uri pred začetkom seje skupščine. Vljudno prosim udeležence naj pridejo na skupščino najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, da bodo pravočasno s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z osebnim dokumentom identificirali.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, v korist katerih bodo na
dan 27. 5. 1997 delnice delniške družbe
Istrabenz vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi, in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine v tajništvu Istrabenz-a, d.d.,
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavnici obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju. Prijavnico
udeleženci dobijo v tajništvu Istrabenz-a,
d.d., na zahtevo pa tudi po pošti.
Vljudno vabljeni.
Istrabenz, d.d., Koper

Ob-1657
Začasna uprava družbe Plinarna Maribor, d.d., v skladu z 288. členom zakona o
gospodarskih družbah objavlja
nasprotni predlog
k dnevnemu redu skupščine Plinarna Maribor, d.d., ki je sklicana v torek 6. 5. 1997
na sedežu družbe Plinarniška ul. 9, Maribor,
s pričetkom ob 11. uri.
Nasprotni predlog k 10. točki dnevnega
reda je posredoval delničar Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana. Njegov
nasprotni predlog k določitvi nagrad nadzornega sveta glasi:
Člani nadzornega sveta prejmejo za svoje delo sejnino v višini tolarske protivrednosti 300 DEM neto na sejo in predsednik
nadzornega sveta v višini tolarske protivrednosti 400 DEM neto na sejo.”
Obrazložitev:
Predlagana višina sejnin je v skladu z
dogovorom o temeljnih izhodiščih pri skupnem nastopanju skladov v gospodarskih
družbah, ki opredeljuje, da ima vsak član
nadzornega sveta pravico do sejnine, ki znaša praviloma od 200 do 500 DEM neto v
tolarski protivrednosti v odvisnosti od velikosti in kompleksnosti gospodarske družbe.
Mnenje začansega nadzornega sveta:
Začasni nadzorni svet predlaga, da delničarji glasujejo za predlog sklepa, ki ga je
začasna uprava na predlog začasnega nadzornega sveta predlagala ob sklicu skupščine dne 4. 4. 1997.
Plinarna Maribor, d.d.,
začasna uprava
Ob-1662
Na podlagi 7.2. točke statuta holdinške
družbe Istrabenz, d.d., uprava sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Istrabenz,
ki bo dne 30. 5. 1997 ob 13. uri v Kopru,
v sejni sobi Splošne banke Koper, Pristaniška 14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Razne objave
Št. 22/97
Ob-1599
Na podlagi 3. člena uredbe o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in pravil razpisnega postopka
- priloga A (Ur. l. RS, št. 6/94), Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana , objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup sredstev
podjetij, ki so s Skladom RS za razvoj
sklenila pogodbo o načinu uveljavljanja
pravice do prenosa poslovno
nepotrebnih sredstev
Predmet javnega razpisa so:
A. Zemljišča v Štepanjski vasi Ljubljana, ki jih prodajamo kot celoto:
1. zk. vl. št. 548, k. o. Štepanjska vas,
parc. št. 251:
– njiva 5520 m2,
– stanovanjska stavba 46 m2.
2. zk. vl. št. 578, k. o. Štepanjska vas,
parc. št. 252 njiva 4036 m2.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša
43,868.524 SIT
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Omenjena sredstva so v lasti podjetja
GRADIS gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.,
Ul. Gradnikove brigade 11, 1122 Ljubljana,
p.p. 80.
Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 9. maja 1997 ob 9. uri, v
Ljubljani, Ul. Gradnikove brigade 11, kontaktna oseba bo Žarko Slabe.
B. Solastniški delež 27,96% na delu poslovnega objekta (restavracija-pritličje
1537,67m2, garderoba - klet 662,87m2) na
Letališki 33 Ljubljana, ki stoji na parc. št.
127/151, ki je kot ZK telo II vpisan pri vl.
št. 1250 k. o. Moste. Solastniški delež prodajamo kot celoto.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša
24,067.872 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja
Gradis Podjetje za inženiring, p.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana.
Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 13. maja 1997 ob 9. uri,
Letališka 33, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba bo Marija Demšar.
C. Hotel Prebold, ki ga prodajamo kot
celoto:
1. parc. št. 572/66 - z. k. telo I in II-poslovna stavba 746m2, z. k. vl. 717, k. o.
Prebold
2. parc. št. 572/67 - z. k. telo I - dvorišče
1583m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold
3. parc. št. 572/68 - z. k. telo I - dvorišče
766m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold
4. parc. št. 572/69 - z. k. telo I - cesta
66m2, z. k. vl. 717, k. o. Prebold
Izklicna cena navedenih sredstev znaša
245,897.000 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja
Hmezad Golding, p.o., Šlandrov trg 34, Žalec.
Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 16. maja 1997 ob 10. uri,
v Preboldu v hotelu Prebold, kontaktna oseba Zdravko Mastnak.
Kupci lahko dobijo podrobne informacije o pravno formalnem statusu sredstev in
dodatne informacije v zvezi s to objavo na
Skladu RS za razvoj, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, po telefonu 061/18-94-831 ali po
telefaksu 061/18-94-839, Silvo Hajdinjak.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Javnega razpisa za sredstva pod A, B
in C se smejo udeležiti samo pooblaščene
investicijske družbe. Ponudnik nosi vse
stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo
lastne ponudbe. Ponudba se lahko nanaša le
na odkup celote navedene v posamezni točki predmeta javnega razpisa.
2. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik lahko kupnino vplača
v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifikatov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V
primeru, da bodo ponudniki poslali svoje
ponudbe za nakup s plačilom v denarju in
lastniškimi certifikati, bo komisija pri izbiri
najugodnejšega ponudnika vrednost izraženo v lastniških certifikatih revalorizirala z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva odpiranja ponudb, ter tako dobljeno vrednost primerjala z gotovinskim plačilom.
3. Ponudnik mora ponudbi za zavarovanje varščine priložiti izpolnjeno lastninsko
nakaznico (pri plačilu s certifikati) in/ali

izpolnjen akceptni nalog (pri plačilu z gotovino) v višini 10% od vrednosti dane ponudbe. V primeru, da se bo pogodba razdrla
zaradi neplačila kupnine, ima Sklad pravico
vnovčiti lastninsko nakaznico in/ali akceptni nalog, ter obdržati varščino v celoti. V
kolikor ponudnik ni že sodeloval na javni
dražbi ali javnem razpisu Sklada RS za razvoj, mora ponudbi priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra.
4. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po preteku končnega roka za oddajo ponudbe, sicer je neveljavna. Ponudba mora biti
izdelana v pisni obliki, natisnjena ali natipkana ter podpisana na vsakem listu ponudbe
s strani osebe ali oseb pooblaščenih za zastopanje ponudnika. Ponudnik mora predložiti
ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji. Če
ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki se
zahtevajo v javnem razpisu ali če predloži
ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi
pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
5. Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS
za razvoj, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
najkasneje do 26. 5. 1997 do 12. ure v zaprti kuverti z oznako “ Javni razpis št. 7/97 “.
6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
strokovna komisija in izbrala najugodnejše
ponudnike. Odpiranje v roku prispelih ponudb bo dne 26. 5. 1997 ob 13. uri v prostorih Sklada RS za razvoj, d.d. Dunajska 160
Ljubljana. Ponudnik je dolžan skleniti
ustrezno kupoprodajno pogodbo v roku 10
dni po obvestilu, da je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.
7. Sklad RS za razvoj, d.d., na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji sredstev družbe z najboljšim ali s
katerim koli ponudnikom.

1. ABC POMURKA VINOGRADNIŠKO GOSPODARSTVO KAPELA P.O.,
KAPELSKI VRH 5, 9252 RADENCI
Matična številka: 5151732
Številka: 1
Št. delnic: 2.070
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.948 delnic oziroma 62,44%
Inter. razdelitev: 4.015 delnic oziroma
28,01%
Notr. odkup: 1.368 delnic oziroma 9,55%

Ob-1600
Na podlagi 35. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 43/93) (ZLPP) in
3. člena uredbe o načinu prodaje delnic v
lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj,
ter pravil razpisnega postopka - priloga A
(Ur. l. RS, št. 6/94) (uredba), za razvoj, d.d.,
Ljubljana Dunajska 160, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice), ki so jih na
Sklad prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi
določil ZLPP
Delnice, ki so predmet prodaje, se glasijo na ime in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas,
– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma likvidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.
Za delnice z oznako “F” (delnice iz
29. člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri
odkupu delnic, predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obvestila o eventualni prodaji.
Delnice in kupnina se prodajajo kot en
paket, ki obsega:

2. ABC TEHNOHIT TRBOVLJE, ULICA 1. JUNIJA 003, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5488419
Številka: 1
Št. delnic: 29.395
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.943 delnic oziroma 96,33%
Inter. razdelitev: 2.969 delnic oziroma
3,67%
3. ABC TEHNOHIT TRBOVLJE, ULICA 1. JUNIJA 003, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5488419
Številka: 2
Št. delnic: 32.366 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.943 delnic oziroma 96,33%
Inter. razdelitev: 2.969 delnic oziroma
3,67%
4. AERO CELJE, KOCENOVA ULICA 004, 3000 CELJE
Matična številka: 5042127
Številka: 1
Št. delnic: 21.608
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.471 delnic oziroma 48,57%
Inter. razdelitev: 20.080 delnic oziroma
18,58%
Notr. odkup: 35.491 delnic oziroma
32,85%
5. AGROTEHNIKA-GRUDA MIP LITIJA, ŠMARTNO PRI LITIJI 001, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI
Matična številka: 5066760
Številka: 1
Št. delnic: 7.787
Nom. vr. delnice: 1.000Struktura delnic
po ZLPP:
Skladi: 23.603 delnic oziroma 38,58%
Inter. razdelitev: 22.247 delnic oziroma
36,36%
Notr. odkup: 15.330 delnic oziroma
25,06%
6. ALUMINIJ MONTAL KOMEN, KOMEN 129, 6223 KOMEN
Matična številka: 5041635
Številka: 1
Št. delnic: 3.221
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.592 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 3.222 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.293 delnic oziroma 8,03%
7. ALUMINIJ OPREMA KOMEN, KOMEN 129, 6223 KOMEN
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Matična številka: 5041597
Številka: 1
Št. delnic: 30.651
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.489 delnic oziroma 53,18%
Inter. razdelitev: 27.716 delnic oziroma
18,08%
Notr. odkup: 44.052 delnic oziroma
28,74%
8. ARAVTO, G. RADGONA, LJUTOMERSKA CESTA 029, 9250 GORNJA
RADGONA
Matična številka: 5501199
Številka: 1
Št. delnic: 69.258
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 206.757 delnic oziroma 59,71%
Inter. razdelitev: 44.294 delnic oziroma
12,79%
Notr. odkup: 95.241 delnic oziroma
27,50%
Dokapitalizacija: 64.737 delnic oziroma
18,69%
9. ARCONT G.RADGONA, LJUTOMERSKA CESTA 029, 9250 GORNJA
RADGONA
Matična številka: 5441161
Številka: 1
Št. delnic: 106.018
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 315.152 delnic oziroma 59,45%
Inter. razdelitev: 61.787 delnic oziroma
11,66%
Notr. odkup: 153.156 delnic oziroma
28,89%
Dokapitalizacija: 65.383 delnic oziroma
12,33%
10. AVTOMEHANIKA ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 050, 4220
ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5509998
Številka: 1
Št. delnic: 47.973
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 156.353 delnic oziroma 68,81%
Inter. razdelitev: 42.915 delnic oziroma
18,89%
Notr. odkup: 27.953 delnic oziroma
12,30%
11. AVTOPREVOZ DRAVOGRAD,
OTIŠKI VRH 025, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
Matična številka: 5076889
Številka: 1
Št. delnic: 13.665
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.454 delnic oziroma 47,50%
Inter. razdelitev: 12.772 delnic oziroma
18,70%
Notr. odkup: 23.096 delnic oziroma
33,80%
12. BRIVNICE-ČESALNICE KOPER,
KIDRIČEVA ULICA 046, 6000 KOPER
Matična številka: 5144868
Številka: 1

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1757

Št. delnic: 165
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 330 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 165 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 330 delnic oziroma 40%

Notr. odkup: 22.581 delnic oziroma
39,66%

13. CEPROM TOVORNI PROMET
LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 002,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5143438
Številka: 2
Št. delnic: 2.373
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.493 delnic oziroma 67,12%
Inter. razdelitev: 7.000 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.507 delnic oziroma
12,88%
14. CESTNO PODJETJE MURSKA
SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 064,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5143250
Številka: 1
Št. delnic: 24.214
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.450 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 24.214 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 48.473 delnic oziroma
40,01%
15. COLOR MEDVODE, CESTA KOMANDANTA STANETA 004, 1215 MEDVODE
Matična številka: 5034400
Številka: 1
Št. delnic: 186.238
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 493.680 delnic oziroma 58,37%
Inter. razdelitev: 131.182 delnic oziroma 15,50%
Notr. odkup: 29.338 delnic oziroma
3,47%
Javna prodaja: 191.648 delnic oziroma
22,66%
16. COMMERCE LJUBLJANA, EINSPIELERJEVA ULICA 006, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000181
Številka: 1
Št. delnic: 146.949
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 454.757 delnic oziroma 72,04%
Inter. razdelitev: 105.565 delnic oziroma 16,72%
Notr. odkup: 70.961 delnic oziroma
11,24%
17. DELMAR IZOLA, DANTEJEVA
ULICA 002, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5462002
Številka: 1
Št. delnic: 11.386
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.963 delnic oziroma 40,34%
Inter. razdelitev: 11.386 delnic oziroma
20%

18. DELSAR IZOLA-ISOLA, Tovarniška 13, 310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5894387
Številka: 1
Št. delnic: 50.841
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 143.687 delnic oziroma 79,42%
Inter. razdelitev: 21.523 delnic oziroma
11,90%
Notr. odkup: 15.700 delnic oziroma
8,68%
19. DIMNIKARSKO PODJETJE MARIBOR, SLOMŠKOV TRG 008, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5072557
Številka: 1
Št. delnic: 3.207
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.642 delnic oziroma 47,66%
Inter. razdelitev: 3.207 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.186 delnic oziroma
32,34%
20. DKP MEJA ŠENTJUR PRI CELJU, CESTA LEONA DOBROTINŠKA
003, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5150370
Številka: 1
Št. delnic: 68.575
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 220.560 delnic oziroma 73,55%
Inter. razdelitev: 51.383 delnic oziroma
17,13%
Notr. odkup: 27.950 delnic oziroma
9,32%
21. DOMPLAN P.O., KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 14 014, 4000 KRANJ
Matična številka: 5015375
Številka: 1
Št. delnic: 30.536
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.824 delnic oziroma 68,66%
Inter. razdelitev: 30.536 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 17.321 delnic oziroma
11,34%
22. DORO IZOLA, CONA MESTNE
INDUSTRIJE 999, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5159644
Številka: 2
Št. delnic: 6.343
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 163.689 delnic oziroma 77,02%
Inter. razdelitev: 42.508 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.343 delnic oziroma 2,98%
23. EIMD TRBOVLJE, NASIPI 045,
1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5521041
Številka: 1
Št. delnic: 3.136
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.551 delnic oziroma 48,16%
Inter. razdelitev: 2.920 delnic oziroma
18,62%
Notr. odkup: 5.209 delnic oziroma
33,22%

Številka: 1
Št. delnic: 69.183
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 199.158 delnic oziroma 57,57%
Inter. razdelitev: 45.651 delnic oziroma
13,20%
Notr. odkup: 101.104 delnic oziroma
29,23%

35. FRIGOMAR IZOLA, TOVARNIŠKA ULICA 013, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5540569
Številka: 1
Št. delnic: 594
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.662 delnic oziroma 56,04%
Inter. razdelitev: 592 delnic oziroma
19,96%
Notr. odkup: 712 delnic oziroma 24,01%

24. EKO ELEKTROKOVINARSKA
OPREMA P.O. VELENJE, ŠTRBENKOVA CESTA 010, 3320 VELENJE
Matična številka: 5243670
Številka: 1
Št. delnic: 5.818
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.024 delnic oziroma 77,71%
Inter. razdelitev: 2.944 delnic oziroma
13,44%
Notr. odkup: 1.938 delnic oziroma 8,85%
25. ELEKTROMEHANIKA SEŽANA,
PARTIZANSKA CESTA 032, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5066522
Številka: 1
Št. delnic: 821
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.953 delnic oziroma 71,95%
Inter. razdelitev: 821 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 330 delnic oziroma 8,05%
26. ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE, NASIPI 045, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5521050
Številka: 1
Št. delnic: 2.689
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.980 delnic oziroma 44,48%
Inter. razdelitev: 2.629 delnic oziroma
19,56%
Notr. odkup: 4.834 delnic oziroma
35,96%
27. ELEKTROMONTAŽA LJUBLJANA, TRŽAŠKA CESTA 126, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5067308
Številka: 1
Št. delnic: 15.819
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.366 delnic oziroma 70%
Inter. razdelitev: 15.819 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.909 delnic oziroma 10%
28. ELMA TT LJUBLANA, CESTA
24. JUNIJA 023, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5488788
Številka: 1
Št. delnic: 28.035
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.829 delnic oziroma 62,66%
Inter. razdelitev: 21.141 delnic oziroma
15,08%
Notr. odkup: 31.206 delnic oziroma
22,26%
29. ELMA-TGA LJUBLJANA, CESTA 24. JUNIJA 023, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5488796

30. EMONA MERKUR PTUJ, MURKOVA ULICA 002, 2250 PTUJ
Matična številka: 5025176
Številka: 1
Št. delnic: 2.890
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.780 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 2.890 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.779 delnic oziroma
40%
31. ENERGOINVEST
TOVARNA
TRANSFORMATORJEV LJUBLJANA
P.O., ŠLANDROVA 10, 1231 LJUBLJANA
Matična številka: 5041686
Številka: 1
Št. delnic: 11.253
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.151 delnic oziroma 75,31%
Inter. razdelitev: 7.947 delnic oziroma
16,56%
Notr. odkup: 3.902 delnic oziroma 8,13%
32. FIT VAROVANJE LJUBLJANA-CENTER, MESTNI TRG 007, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5174503
Številka: 1
Št. delnic: 5.920
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.311 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 5.919 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.368 delnic oziroma 8%
33. FORMAT TRBOVLJE, OPEKARNA 022, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5521025
Številka: 1
Št. delnic: 2.271
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.525 delnic oziroma 57,45%
Inter. razdelitev: 1.643 delnic oziroma
14,47%
Notr. odkup: 3.190 delnic oziroma
28,08%
34. FOTO TIVOLI LJUBLJANA,
CANKARJEVA CESTA 007, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072425
Številka: 1
Št. delnic: 720
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.592 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 720 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 288 delnic oziroma 8%

36. GASILSKA OPREMA LJUBLJANA, LEVSTIKOV TRG 007, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5300363
Številka: 1
Št. delnic: 476
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 958 delnic oziroma 40,25%
Inter. razdelitev: 476 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 946 delnic oziroma 39,75%
37. GEODETSKI ZAVOD RS LJUBLJANA, ŠARANOVIČEVA ULICA 012,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066379
Številka: 1
Št. delnic: 75.964
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.015 delnic oziroma 40,29%
Inter. razdelitev: 75.964 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 21.878 delnic oziroma
5,76%
Javna prodaja: 128.963 delnic oziroma
33,95%
38. GEP KARTONAŽA MURSKA
SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 1, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5039886
Številka: 2
Št. delnic: 650
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.523 delnic oziroma 50,15%
Inter. razdelitev: 5.678 delnic oziroma
19,61%
Notr. odkup: 8.756 delnic oziroma
30,24%
39. GIP
GRADIS
LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA - DEL 134, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5074924
Številka: 1
Št. delnic: 42.938
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.413 delnic oziroma 61,68%
Inter. razdelitev: 20.909 delnic oziroma
9,74%
Notr. odkup: 61.366 delnic oziroma
28,58%
40. GIP VEGRAD VELENJE, PREŠERNOVA CESTA 009, 3320 VELENJE
Matična številka: 5075530
Številka: 1
Št. delnic: 232.840
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 570.458 delnic oziroma 49%
Inter. razdelitev: 210.603 delnic oziroma 18,09%
Notr. odkup: 383.141 delnic oziroma
32,91%

46. GOZDNO GOSPODARSTVO KOČEVJE, ROŽNA ULICA 039, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5129591
Številka: 1
Št. delnic: 118.440
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 236.880 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 118.440 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 236.880 delnic oziroma
40%

Skladi: 5.498 delnic oziroma 68%
Inter. razdelitev: 1.617 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 970 delnic oziroma 12%

41. GORENJE NOTRANJA OPREMA VELENJE, PARTIZANSKA CESTA
012, 3320 VELENJE
Matična številka: 5259053
Številka: 1
Št. delnic: 183.807
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 430.401 delnic oziroma 46,83%
Inter. razdelitev: 179.153 delnic oziroma 19,49%
Notr. odkup: 309.479 delnic oziroma
33,67%
42. GORENJE VELENJE, PARTIZANSKA CESTA 012, 3320 VELENJE
Matična številka: 5163676
Številka: 1
Št. delnic: 2,440.000
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6,435.851 delnic oziroma
52,75%
Inter. razdelitev: 2,204.200 delnic oziroma 18,07%
Notr. odkup: 1,729.949 delnic oziroma
14,18%
Javna prodaja: 1,830.000 delnic oziroma
15%
43.GORJANCI - AVTOBUSNI PROMET, TOPOLŠKA CESTA B.Š., 8000
NOVO MESTO
Matična številka: 5828201
Številka: 2
Št. delnic: 10.821
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 99.253 delnic oziroma 70,94%
Inter. razdelitev: 27.984 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.682 delnic oziroma
9,06%
44. GOSTINSTVO GORCA P.O., KOROŠKA C. 22 053, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5004187
Številka: 1
Št. delnic: 536
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.072 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 536 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.072 delnic oziroma 40%
45. GOSTINSTVO IN TURIZEM
METLIKA, CESTA BRATSTVA IN
ENOTNOS 028, 8330 METLIKA
Matična številka: 5494907
Številka: 1
Št. delnic: 12.408
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.536 delnic oziroma 77,55%
Inter. razdelitev: 6.952 delnic oziroma
14,37%
Notr. odkup: 3.912 delnic oziroma 8,08%

47. GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR, TYRŠEVA ULICA 015, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5150701
Številka: 1
Št. delnic: 77.560
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 155.120 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 77.560 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 155.120 delnic oziroma
40%
48. GP OJSTRICA CELJE, LJUBLJANSKA CESTA 005, 3000 CELJE
Matična številka: 5001854
Številka: 1
Št. delnic: 18.960
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.314 delnic oziroma 53,07%
Inter. razdelitev: 16.002 delnic oziroma
16,88%
Notr. odkup: 28.484 delnic oziroma
30,05%
49. GRADBENI SERVIS SLOVENSKA BISTRICA, ULICA POHORSKEGA BATALJON 030, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Matična številka: 5067383
Številka: 1
Št. delnic: 7.024
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.613 delnic oziroma 96,38%
Inter. razdelitev: 700 delnic oziroma
3,62%
50. GRADBENI SERVIS SLOVENSKA BISTRICA, ULICA POHORSKEGA BATALJON 030, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Matična številka: 5067383
Številka: 2
Št. delnic: 7.725 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.613 delnic oziroma 96,38%
Inter. razdelitev: 700 delnic oziroma
3,62%
51. GRADBENO STANOVANJSKO
PODJETJE GRASTO DOMŽALE, MATIJE TOMCA 4, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5887119
Številka: 1
Št. delnic: 1.618
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:

52. GRADIS-CONSULT LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5485169
Številka: 2
Št. delnic: 744
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.795 delnic oziroma 77,10%
Inter. razdelitev: 346 delnic oziroma
14,86%
Notr. odkup: 187 delnic oziroma 8,04%
53. GRADIS BP LJUBLJANA, ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5075017
Številka: 1
Št. delnic: 15.504
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.496 delnic oziroma 67,72%
Inter. razdelitev: 15.504 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.520 delnic oziroma
12,28%
54. GRADIS BP MARIBOR, LAVRIČEVA ULICA 003, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5075084
Številka: 1
Št. delnic: 1.490
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.346 delnic oziroma 71,76%
Inter. razdelitev: 1.490 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 614 delnic oziroma 8,24%
55. GRADIS GP LJUBLJANA, ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5265401
Številka: 1
Št. delnic: 60.950
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 162.508 delnic oziroma 53,33%
Inter. razdelitev: 48.839 delnic oziroma
16,02%
Notr. odkup: 93.403 delnic oziroma
30,65%
56. GRADIS GP NIZKE GRADNJE
MARIBOR, LAVRIČEVA ULICA 003,
2000 MARIBOR
Matična številka: 5075009
Številka: 1
Št. delnic: 91.073
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 243.647 delnic oziroma 53,51%
Inter. razdelitev: 74.733 delnic oziroma
16,41%
Notr. odkup: 136.987 delnic oziroma
30,08%
57. GRADIS INŽENIRING LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 033, 1000
LJUBLJANA
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Matična številka: 5228140
Številka: 1
Št. delnic: 23.762
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 76.537 delnic oziroma 64,59%
Inter. razdelitev: 23.639 delnic oziroma
19,95%
Notr. odkup: 18.326 delnic oziroma
15,46%

Skladi: 12.369 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 6.185 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.370 delnic oziroma 40%

Št. delnic: 55.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 151.453 delnic oziroma 54,37%
Inter. razdelitev: 43.417 delnic oziroma
15,59%
Notr. odkup: 83.662 delnic oziroma
30,04%

58. GRADIS SPO LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 032, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5074975
Številka: 1
Št. delnic: 112.000
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 305.405 delnic oziroma 54,54%
Inter. razdelitev: 90.062 delnic oziroma
16,08%
Notr. odkup: 130.933 delnic oziroma
23,38%
Javna prodaja: 33.600 delnic oziroma 6%
59. GRUDA LJUBLJANA, TRŽAŠKA
CESTA 132, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5198348
Številka: 1
Št. delnic: 62.864
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161.189 delnic oziroma 51,29%
Inter. razdelitev: 55.804 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 3.031 delnic oziroma 0,96%
Javna prodaja: 94.296 delnic oziroma
30%
60. GTP NA-NA CELJE, LILEKOVA
ULICA 005, 3000 CELJE
Matična številka: 5001862
Številka: 1
Št. delnic: 2.914
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.428 delnic oziroma 50,98%
Inter. razdelitev: 2.619 delnic oziroma
17,97%
Notr. odkup: 4.524 delnic oziroma
31,05%
61. HIDROINŽENIRING LJUBLJANA, SLOVENČEVA ULICA 095, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5078156
Številka: 1
Št. delnic: 7.153
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.592 delnic oziroma 68,76%
Inter. razdelitev: 7.153 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.019 delnic oziroma
11,24%
62. HOJA OBLAZINJENO POHIŠTVO LJUBLJANA, KOPRSKA ULICA
092, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5459796
Številka: 1
Št. delnic: 6.185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

63. HOJA ŽAGA ROB, ROB 025, 1314
ROB NA DOLENJSKEM
Matična številka: 5459745
Številka: 1
Št. delnic: 692
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.197 delnic oziroma 63,59%
Inter. razdelitev: 691 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 567 delnic oziroma 16,41%
64. HOTELI PALACE PORTOROŽ,
OBALA 045, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5006104
Številka: 1
Št. delnic: 736.882
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,491.805 delnic oziroma 63,59%
Inter. razdelitev: 150.467 delnic oziroma 6,41%
Javna prodaja: 703.830 delnic oziroma
30%
65. HOTELI PALACE PORTOROŽ,
OBALA 045, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5006104
Številka: 2
Št. delnic: 234.610 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,491.805 delnic oziroma 63,59%
Inter. razdelitev: 150.467 delnic oziroma 6,41%
Javna prodaja: 703.830 delnic oziroma
30%
66. HTG SEŽANA, PARTIZANSKA
CESTA 001, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5197856
Številka: 1
Št. delnic: 49.160
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 134.593 delnic oziroma 54,76%
Inter. razdelitev: 47.854 delnic oziroma
19,47%
Notr. odkup: 63.352 delnic oziroma
25,77%
67. IBN-JT LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 027, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005469
Številka: 2
Št. delnic: 25.229
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 372.038 delnic oziroma 56,87%
Inter. razdelitev: 130.848 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 151.354 delnic oziroma
23,13%
68. IEVT LJUBLJANA, TESLOVA
ULICA 030, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5051665
Številka: 1

69. IGM HOČE, MIKLAVŠKA CESTA 040, 2311 HOČE
Matična številka: 5078270
Številka: 1
Št. delnic: 70.466
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 251.729 delnic oziroma 71,45%
Inter. razdelitev: 62.864 delnic oziroma
17,84%
Notr. odkup: 37.738 delnic oziroma
10,71%
70. IKA AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 024, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5144124
Številka: 2
Št. delnic: 598
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.077 delnic oziroma 43,59%
Inter. razdelitev: 13.343 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 24.293 delnic oziroma
36,41%
71. IMGRAD LJUTOMER, ORMOŠKA CESTA 046, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5033632
Številka: 1
Št. delnic: 51.546
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.398 delnic oziroma 51,37%
Inter. razdelitev: 44.653 delnic oziroma
17,33%
Notr. odkup: 80.681 delnic oziroma
31,30%
72. IMP SKIP LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 479, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5078148
Številka: 1
Št. delnic: 21.862
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.358 delnic oziroma 75,34%
Inter. razdelitev: 19.479 delnic oziroma
17,82%
Notr. odkup: 7.475 delnic oziroma 6,84%
73. IMP-ELEKTROMONTER LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 058, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5078032
Številka: 1
Št. delnic: 141.600
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 391.467 delnic oziroma 55,29%
Inter. razdelitev: 141.600 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 47.493 delnic oziroma
6,71%
Javna prodaja: 127.440 delnic oziroma
18%
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74. IMP-MONTAŽA KOPER, ULICA
15. MAJA 021, 6000 KOPER
Matična številka: 5078091
Številka: 1
Št. delnic: 40.771
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.864 delnic oziroma 58,31%
Inter. razdelitev: 26.144 delnic oziroma
12,82%
Notr. odkup: 58.849 delnic oziroma
28,87%

Notr. odkup: 1.838 delnic oziroma
40,01%

Številka: 1
Št. delnic: 22.567
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.484 delnic oziroma 58,03%
Inter. razdelitev: 15.825 delnic oziroma
14,03%
Notr. odkup: 31.524 delnic oziroma
27,94%

75. INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE, P.O., KRŠKA VAS 34/B 034, 8262
KRŠKA VAS
Matična številka: 5005558
Številka: 1
Št. delnic: 14.400
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.986 delnic oziroma 52,76%
Inter. razdelitev: 5.215 delnic oziroma
7,24%
Notr. odkup: 28.799 delnic oziroma 40%
76. INFORMATIKA D.O.O. PODJETJE ZA INFORMACIJSKE STORITVE, VETRINJSKA 2 002, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5259363
Številka: 1
Št. delnic: 265
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 929 delnic oziroma 70,06%
Notr. odkup: 397 delnic oziroma 29,94%
77. INSTALACIJA
LJUBLJANA,
KAMNIŠKA ULICA 048A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5076587
Številka: 2
Št. delnic: 19.409
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116.508 delnic oziroma 62,24%
Inter. razdelitev: 37.434 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 33.233 delnic oziroma
17,76%
78. INTERTRADE ITA D.D., TOMŠIČEVA 3 003, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5111978
Številka: 1
Št. delnic: 19.068
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.783 delnic oziroma 55,68%
Inter. razdelitev: 2.308 delnic oziroma
4,32%
Notr. odkup: 21.394 delnic oziroma 40%
Dokapitalizacija: 16.046 delnic oziroma
30%
79. ISKRA AMPER OTOČE, OTOČE
005, 4244 PODNART
Matična številka: 5693519
Številka: 1
Št. delnic: 919
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.837 delnic oziroma 39,99%
Inter. razdelitev: 919 delnic oziroma 20%

80. ISKRA AVTOELEKTRIKA NOVA GORICA D.D., VRTOJBENSKA
CESTA 62 062, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI
Matična številka: 5045410
Številka: 1
Št. delnic: 227.706
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 569.938 delnic oziroma 50,06%
Inter. razdelitev: 201.597 delnic oziroma 17,71%
Notr. odkup: 366.995 delnic oziroma
32,23%
81. ISKRA GA-LA OTOČE, OTOČE
005, 4244 PODNART
Matična številka: 5693489
Številka: 1
Št. delnic: 732
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.464 delnic oziroma 39,99%
Inter. razdelitev: 732 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 1.465 delnic oziroma
40,02%
82. ISKRA INSTRUMENTI OTOČE,
OTOČE 005, 4244 PODNART
Matična številka: 5045185
Številka: 1
Št. delnic: 30.664
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.133 delnic oziroma 42,48%
Inter. razdelitev: 30.664 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 57.524 delnic oziroma
37,52%
83. ISKRA ORIS OTOČE, OTOČE
005, 4244 PODNART
Matična številka: 5693497
Številka: 1
Št. delnic: 2.339
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.670 delnic oziroma 57,03%
Inter. razdelitev: 1.590 delnic oziroma
13,60%
Notr. odkup: 3.434 delnic oziroma
29,37%
84. ISKRA PRINS LJUBLJANA,
ROŽNA DOLINA IX/6A 006, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5091969
Številka: 1
Št. delnic: 10.415
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 28.095 delnic oziroma 53,95%
Inter. razdelitev: 8.931 delnic oziroma
17,15%
Notr. odkup: 15.046 delnic oziroma
28,90%
85. ISKRA SEM LJUBLJANA, CESTA DVEH CESARJEV 403, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5045886

86. ISKRA SSD KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA-DEL 024, 4000 KRANJ
Matična številka: 5284422
Številka: 1
Št. delnic: 85.088
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.863 delnic oziroma 96,06%
Inter. razdelitev: 8.964 delnic oziroma
3,81%
Notr. odkup: 300 delnic oziroma 0,13%
87. ISKRA SSD KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA-DEL 024, 4000 KRANJ
Matična številka: 5284422
Številka: 2
Št. delnic: 92.550 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.863 delnic oziroma 96,06%
Inter. razdelitev: 8.964 delnic oziroma
3,81%
Notr. odkup: 300 delnic oziroma 0,13%
88. ITEO LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5051541
Številka: 1
Št. delnic: 39.070
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 70.930 delnic oziroma 44,53%
Inter. razdelitev: 24.650 delnic oziroma
15,47%
Notr. odkup: 63.720 delnic oziroma 40%
89. ITPP RIBNICA, OPEKARSKA
CESTA 45, 1310 RIBNICA NA DOL.
Matična številka: 5034027
Številka: 2
Št. delnic: 10.288
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.157 delnic oziroma 65,75%
Inter. razdelitev: 42.633 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 30.374 delnic oziroma
14,25%
90. IZR ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 066, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5042097
Številka: 2
Št. delnic: 1.487
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.167 delnic oziroma 59,46%
Inter. razdelitev: 6.110 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.275 delnic oziroma
20,54%
91. JELEN SLOVENSKE KONJICE,
STARI TRG 041, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
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Matična številka: 5025940
Številka: 1
Št. delnic: 13.597
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 33.289 delnic oziroma 49,10%
Inter. razdelitev: 13.522 delnic oziroma
19,95%
Notr. odkup: 10.817 delnic oziroma
15,95%
Javna prodaja: 10.170 delnic oziroma
15%

Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 150.278 delnic oziroma 44,43%
Inter. razdelitev: 66.712 delnic oziroma
19,73%
Notr. odkup: 121.220 delnic oziroma
35,84%

Št. delnic: 296
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.662 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 739 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 296 delnic oziroma 8,01%

97. KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, POT NA TOJNICE 040, 1360
VRHNIKA
Matična številka: 5015707
Številka: 1
Št. delnic: 13.950
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.799 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 13.950 delnic oziroma
20%

103. KOVIT TRBOVLJE, RIBNIK
016, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5521033
Številka: 1
Št. delnic: 13.476
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.009 delnic oziroma 51,96%
Inter. razdelitev: 11.622 delnic oziroma
17,25%
Notr. odkup: 20.747 delnic oziroma
30,79%

92. JELOVICA ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 058, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5040043
Številka: 1
Št. delnic: 221.221
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 578.683 delnic oziroma 52,31%
Inter. razdelitev: 183.469 delnic oziroma 16,59%
Notr. odkup: 343.950 delnic oziroma
31,10%
Dokapitalizacija: 167.000 delnic oziroma 15,10%
93. JESTVINA KOPER, BELVEDER
008, 6000 KOPER
Matična številka: 5024706
Številka: 1
Št. delnic: 166.660
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 555.361 delnic oziroma 66,65%
Inter. razdelitev: 166.660 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 111.278 delnic oziroma
13,35%
94. JUTEKS ŽALEC, HMELJARSKA
ULICA 001, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5037590
Številka: 1
Št. delnic: 110.500
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 274.595 delnic oziroma 49,70%
Inter. razdelitev: 96.798 delnic oziroma
17,52%
Notr. odkup: 136.903 delnic oziroma
24,78%
Javna prodaja: 44.200 delnic oziroma 8%
95. KOLPA METLIKA, ROSALNICE
005, 8330 METLIKA
Matična številka: 5100275
Številka: 1
Št. delnic: 77.585
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 267.235 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 68.788 delnic oziroma
18,53%
Notr. odkup: 35.133 delnic oziroma
9,47%
96. KOMUNALNO PODJETJE LJUBLJANA, TBILISIJSKA ULICA 061, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5015405
Številka: 1
Št. delnic: 67.642

98. KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, POT NA TOJNICE 040, 1360
VRHNIKA
Matična številka: 5015707
Številka: 2
Št. delnic: 27.899 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.799 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 13.950 delnic oziroma
20%
99. KONIM LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 056, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003997
Številka: 1
Št. delnic: 12.616
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.635 delnic oziroma 75,27%
Inter. razdelitev: 10.742 delnic oziroma
16,62%
Notr. odkup: 5.243 delnic oziroma 8,11%
100. KOROTAN RAVNE NA KOROŠKEM, ČEČOVJE 006, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Matična številka: 5002966
Številka: 1
Št. delnic: 2.200
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.087 delnic oziroma 55,34%
Inter. razdelitev: 2.200 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.713 delnic oziroma
24,66%
101. KOVINAR VITANJE, VITANJE
009, 3205 VITANJE
Matična številka: 5071810
Številka: 1
Št. delnic: 9.507
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.015 delnic oziroma 56,83%
Inter. razdelitev: 9.507 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.014 delnic oziroma
23,17%
102. KOVINOSERVIS LJUBLJANA,
RUDNIK. III 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5071640
Številka: 2

104. KRKA TOVARNA ZDRAVIL
NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 12
Št. delnic: 21 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
105. KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, CESTA GUBČEVE BRIGADE 028,
8210 TREBNJE
Matična številka: 5015758
Številka: 1
Št. delnic: 5.839
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.145 delnic oziroma 69%
Inter. razdelitev: 5.839 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.213 delnic oziroma 11%
106. KRUH NOVA GORICA, REJČEVA ULICA 26 026, 5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5072573
Številka: 1
Št. delnic: 34.587
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.647 delnic oziroma 57,04%
Inter. razdelitev: 34.587 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 39.702 delnic oziroma
22,96%
107. KRUH PECIVO P.O. DRUŽBENO PODJETJE, UL.JOŽICE FLANDER
2 002, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5104963
Številka: 1
Št. delnic: 130.808
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.788 delnic oziroma 46,30%
Inter. razdelitev: 130.808 delnic oziroma 20%

Št. 23 – 25. IV. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 1763

Notr. odkup: 56.934 delnic oziroma
8,70%
Javna prodaja: 163.510 delnic oziroma
25%

Matična številka: 5066395
Številka: 1
Št. delnic: 354
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 706 delnic oziroma 40,13%
Inter. razdelitev: 350 delnic oziroma
19,90%
Notr. odkup: 703 delnic oziroma 39,97%

119. METALKA TRADING LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 002,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5242916
Številka: 1
Št. delnic: 8.340
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.680 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 8.340 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.680 delnic oziroma 40%

108. LIP OTROŠKO POHIŠTVO
POLJČANE, BISTRIŠKA CESTA 002,
2319 POLJČANE
Matična številka: 5494079
Številka: 2
Št. delnic: 327
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.938 delnic oziroma 46,87%
Inter. razdelitev: 5.489 delnic oziroma
19,88%
Notr. odkup: 9.179 delnic oziroma
33,25%
109. LIPA AJDOVŠČINA, LOKARJEV DREVORED 001, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5037751
Številka: 1
Št. delnic: 20.420
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45.249 delnic oziroma 44,31%
Inter. razdelitev: 19.967 delnic oziroma
19,56%
Notr. odkup: 36.884 delnic oziroma
36,13%
110. LJUTOMERČAN LJUTOMER,
KIDRIČEVA ULICA 001, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5132452
Številka: 1
Št. delnic: 88.191
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 396.880 delnic oziroma 67,68%
Inter. razdelitev: 139.850 delnic oziroma 23,85%
Notr. odkup: 49.667 delnic oziroma
8,47%
111. LOGIS LJUBLJANA, ŠLANDROVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5286093
Številka: 1
Št. delnic: 119
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 237 delnic oziroma 39,90%
Inter. razdelitev: 119 delnic oziroma
20,03%
Notr. odkup: 238 delnic oziroma 40,07%
112. LOKAINVEST ŠKOFJA LOKA,
TITOV TRG 003, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5072115
Številka: 1
Št. delnic: 13.001
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.517 delnic oziroma 48,48%
Inter. razdelitev: 13.001 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 20.488 delnic oziroma
31,52%
113. LONČARSKO PODJETJE KOMENDA, MLAKA 004, 1218 KOMENDA

114. MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, OREŠKO NABREŽJE 009, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5035333
Številka: 1
Št. delnic: 261.746
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 636.456 delnic oziroma 48,63%
Inter. razdelitev: 239.323 delnic oziroma 18,29%
Notr. odkup: 432.950 delnic oziroma
33,08%
115. MARMOR SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 073A, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5090725
Številka: 2
Št. delnic: 2.302
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.392 delnic oziroma 70,50%
Inter. razdelitev: 28.765 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 13.665 delnic oziroma
9,50%
116. MERINKA MARIBOR,
ULICA 012, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5040469
Številka: 1
Št. delnic: 63.953
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.285 delnic oziroma
Inter. razdelitev: 63.142 delnic
19,75%
Notr. odkup: 118.340 delnic
37,01%

ŽITNA

43,24%
oziroma
oziroma

117. MERKUR KRANJ, KOROŠKA
CESTA 001, 4000 KRANJ
Matična številka: 5003563
Številka: 4
Št. delnic: 2.446
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 452.663 delnic oziroma 73,42%
Inter. razdelitev: 114.453 delnic oziroma 18,56%
Notr. odkup: 49.459 delnic oziroma 8,02%
118. MERX SAVINJA MOZIRJE, NA
TRGU 014, 3330 MOZIRJE
Matična številka: 5025117
Številka: 1
Št. delnic: 21.156
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.266 delnic oziroma 40,90%
Inter. razdelitev: 21.156 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 18.088 delnic oziroma
17,10%
Javna prodaja: 23.270 delnic oziroma
22%

120. MI MODERNI INTERIERI
LJUBLJANA, PARMOVA ULICA 053,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5025648
Številka: 1
Št. delnic: 15.270
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.490 delnic oziroma 51,72%
Inter. razdelitev: 10.762 delnic oziroma
14,10%
Notr. odkup: 1.666 delnic oziroma 2,18%
Javna prodaja: 24.431 delnic oziroma
32%
121. MIKRODATA MARIBOR, PARTIZANSKA CESTA 017, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5274109
Številka: 1
Št. delnic: 314
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 628 delnic oziroma 40,03%
Inter. razdelitev: 314 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 627 delnic oziroma 39,96%
122. MIZARSKA OBRTNA DELAVNICA MORAVČE, TRG SVOBODE 008,
1251 MORAVČE
Matična številka: 5157676
Številka: 1
Št. delnic: 3.151
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.011 delnic oziroma 69,87%
Inter. razdelitev: 3.152 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.596 delnic oziroma
10,13%
123. MIZARSTVO IG, IG PRI LJUBLJANI 183, 1292 IG PRI LJUBLJANI
Matična številka: 5144116
Številka: 1
Št. delnic: 13.833
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.670 delnic oziroma 55,91%
Inter. razdelitev: 11.429 delnic oziroma
16,53%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma
27,56%
124. MIZARSTVO LJUTOMER, ULICA RADA PUŠENJAKA 001, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5025664
Številka: 2
Št. delnic: 2.084
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.999 delnic oziroma 60,18%
Inter. razdelitev: 24.012 delnic oziroma
14,60%
Notr. odkup: 41.484 delnic oziroma
25,22%

Matična številka: 5039185
Številka: 1
Št. delnic: 22.581
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 57.854 delnic oziroma 51,24%
Inter. razdelitev: 20.116 delnic oziroma
17,82%
Notr. odkup: 34.932 delnic oziroma
30,94%

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.976 delnic oziroma 57,25%
Inter. razdelitev: 22.989 delnic oziroma
19,94%
Notr. odkup: 26.297 delnic oziroma
22,81%

125. MIZARSTVO MOSTE LJUBLJANA, STUDENEC 003A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5143977
Številka: 2
Št. delnic: 280
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.573 delnic oziroma 69,65%
Inter. razdelitev: 1.026 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 531 delnic oziroma 10,35%
126. MLINOSTROJ
DOMŽALE,
ŠTUDLJANSKA CESTA 005, 1230
DOMŽALE
Matična številka: 5033942
Številka: 1
Št. delnic: 26.853
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 73.917 delnic oziroma 55,05%
Inter. razdelitev: 20.094 delnic oziroma
14,97%
Notr. odkup: 40.254 delnic oziroma
29,98%
127. MOTEL GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 065, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5000530
Številka: 1
Št. delnic: 37.662
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 73.262 delnic oziroma 41,16%
Inter. razdelitev: 33.537 delnic oziroma
18,84%
Notr. odkup: 71.199 delnic oziroma 40%
128. MURA MURSKA SOBOTA,
PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5037212
Številka: 6
Št. delnic: 11.219
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,237.968 delnic oziroma 42,57%
Inter. razdelitev: 1,051.409 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1,967.668 delnic oziroma
37,43%
129. NIZKE GRADNJE PTUJ, OSOJNIKOVA CESTA 001, 2250 PTUJ
Matična številka: 5481503
Številka: 1
Št. delnic: 18.140
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.685 delnic oziroma 49,27%
Inter. razdelitev: 16.588 delnic oziroma
18,29%
Notr. odkup: 29.427 delnic oziroma
32,44%
130. NOVA OPREMA SLOVENJ
GRADEC, STARI TRG 304, 2380 SLOVENJ GRADEC

131. NOVOLES - LESNA INDUSTRIJA STRAŽA D.D., NA ŽAGO 6 006, 8351
STRAŽA PRI NOVEM M.
Matična številka: 5038618
Številka: 1
Št. delnic: 63.539
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 155.520 delnic oziroma 48,96%
Inter. razdelitev: 58.057 delnic oziroma
18,27%
Notr. odkup: 104.119 delnic oziroma
32,77%
Dokapitalizacija: 118.273 delnic oziroma 37,23%
132. OBRTNIK ŠKOFJA LOKA,
BLAŽEVA ULICA 003, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5144779
Številka: 2
Št. delnic: 7.542
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.104 delnic oziroma 65,17%
Inter. razdelitev: 23.968 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 17.768 delnic oziroma
14,83%
133. OBRTNO PODJETJE KRANJ,
ULICA MIRKA VADNOVA 001, 4000
KRANJ
Matična številka: 5067766
Številka: 1
Št. delnic: 7.010
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.841 delnic oziroma 48,05%
Inter. razdelitev: 6.563 delnic oziroma
18,72%
Notr. odkup: 11.646 delnic oziroma
33,23%
134. OLMA LJUBLJANA, POLJSKA
POT 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5144388
Številka: 1
Št. delnic: 81.711
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 143.981 delnic oziroma 46,24%
Inter. razdelitev: 42.828 delnic oziroma
13,76%
Notr. odkup: 124.539 delnic oziroma
40%
135. OPEKARNA
PRAGERSKO,
PTUJSKA CESTA 037, 2331 PRAGERSKO
Matična številka: 5222044
Številka: 1
Št. delnic: 23.116
Nom. vr. delnice: 1.000

136. PIKO KONFEKCIJA PIVKA,
KOLODVORSKA CESTA 019, 6257 PIVKA
Matična številka: 5071917
Številka: 1
Št. delnic: 114
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 317 delnic oziroma 55,32%
Inter. razdelitev: 114 delnic oziroma
19,90%
Notr. odkup: 142 delnic oziroma 24,78%
137. PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO MARIBOR,
KOSARJEVA 4, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5943582
Številka: 1
Št. delnic: 9.580
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 34.488 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 9.580 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.832 delnic oziroma 8%
138. POLIURETANI-PLAMA PODGRAD, PODGRAD 017, 6244 PODGRAD
Matična številka: 5042348
Številka: 1
Št. delnic: 137.220
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 349.080 delnic oziroma 50,88%
Inter. razdelitev: 137.220 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 69.441 delnic oziroma
10,12%
Javna prodaja: 130.359 delnic oziroma
19%
139. POMURSKE MLEKARNE MURSKA SOBOTA, INDUSTRIJSKA ULICA
010, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5025087
Številka: 1
Št. delnic: 9.654
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.408 delnic oziroma 63,53%
Inter. razdelitev: 13.034 delnic oziroma
26,36%
Notr. odkup: 4.998 delnic oziroma
10,11%
140. PRALNICA RAVNE NA KOROŠKEM, KOROŠKA CESTA 007, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 5067502
Številka: 1
Št. delnic: 416
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.085 delnic oziroma 52,21%
Inter. razdelitev: 394 delnic oziroma
18,96%
Notr. odkup: 599 delnic oziroma
28,83%
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141. PRAŠIČEREJA PODGRAD, PODGRAD 038, 9250 GORNJA RADGONA
Matična številka: 5458854
Številka: 1
Št. delnic: 65.972
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 185.009 delnic oziroma 80,82%
Inter. razdelitev: 25.597 delnic oziroma
11,18%
Notr. odkup: 18.316 delnic oziroma 8%

Inter. razdelitev: 4.254 delnic oziroma
5,02%

Številka: 1
Št. delnic: 90.805
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.231 delnic oziroma 46,52%
Inter. razdelitev: 87.300 delnic oziroma
19,23%
Notr. odkup: 155.492 delnic oziroma
34,25%

142. PREVOZ BREŽICE, CESTA
BRATOV MILAVCEV 042, 8250 BREŽICE
Matična številka: 5076838
Številka: 1
Št. delnic: 34.604
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 110.680 delnic oziroma 63,97%
Inter. razdelitev: 31.060 delnic oziroma
17,95%
Notr. odkup: 31.280 delnic oziroma
18,08%
143. PREVOZ TOLMIN, POLJUBINJ
089, 5220 TOLMIN
Matična številka: 5499895
Številka: 1
Št. delnic: 41.685
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 105.808 delnic oziroma 50,77%
Inter. razdelitev: 36.204 delnic oziroma
17,37%
Notr. odkup: 66.411 delnic oziroma
31,86%
144. PROSPEKTBIRO, SOŠKA ULICA 017, 5000 NOVA GORICA - SOLKAN
Matična številka: 5003130
Številka: 2
Št. delnic: 2.508
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.524 delnic oziroma 51,13%
Inter. razdelitev: 2.000 delnic oziroma
8,87%
Notr. odkup: 9.016 delnic oziroma 40%
145. PURLEN PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH MATERIALOV LENDAVA
D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 4B 004,
9220 LENDAVA
Matična številka: 5463262
Številka: 1
Št. delnic: 29.612
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.409 delnic oziroma 94,98%
Inter. razdelitev: 4.254 delnic oziroma
5,02%
146. PURLEN PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH MATERIALOV LENDAVA
D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 4B 004,
9220 LENDAVA
Matična številka: 5463262
Številka: 2
Št. delnic: 33.865 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.409 delnic oziroma 94,98%

147. RADGONSKE GORICE G. RADGONA, JURKOVIČEVA ULICA 004,
9250 GORNJA RADGONA
Matična številka: 5129494
Številka: 1
Št. delnic: 4.134
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.977 delnic oziroma 50,13%
Inter. razdelitev: 7.215 delnic oziroma
25,87%
Notr. odkup: 6.693 delnic oziroma 24%
148. REKREACIJSKO TURISTIČNI
CENTER ŽIČNICE KRANJSKA GORA,
BOROVŠKA 107 107, 4280 KRANJSKA
GORA
Matična številka: 5001412
Številka: 1
Št. delnic: 21.922
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.537 delnic oziroma 56,14%
Inter. razdelitev: 21.465 delnic oziroma
19,58%
Notr. odkup: 26.608 delnic oziroma
24,28%
149. RESEVNA ŠENTJUR, MESTNI
TRG 003, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5002940
Številka: 1
Št. delnic: 35.815
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 127.768 delnic oziroma 71,35%
Inter. razdelitev: 35.815 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 15.491 delnic oziroma
8,65%
150. RIBA IZOLA, DANTEJEVA ULICA 002, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5540542
Številka: 1
Št. delnic: 12.504
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.679 delnic oziroma 58,67%
Inter. razdelitev: 12.504 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 13.337 delnic oziroma
21,33%
151. RTC KRVAVEC KRANJ, MAISTROV TRG 011, 4000 KRANJ
Matična številka: 5097517
Številka: 1
Št. delnic: 18.944
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 70.662 delnic oziroma 77,76%
Inter. razdelitev: 12.940 delnic oziroma
14,24%
Notr. odkup: 7.270 delnic oziroma 8%
Dokapitalizacija: 102.867 delnic oziroma 113,20%
152. RUDNIK MEŽICA TAB ŽERJAV, ŽERJAV 067, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Matična številka: 5103363

153. SAP-SERVO LJUBLJANA, SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5143489
Številka: 1
Št. delnic: 49.957
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 128.435 delnic oziroma 51,42%
Inter. razdelitev: 42.783 delnic oziroma
17,13%
Notr. odkup: 78.565 delnic oziroma
31,45%
154. SAVAPROJEKT KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 051, 8270 KRŠKO
Matična številka: 5249686
Številka: 1
Št. delnic: 922
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.238 delnic oziroma 48,55%
Inter. razdelitev: 922 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.450 delnic oziroma
31,45%
155. SERVIS VOZIL LJUTOMER,
KOLODVORSKA ULICA 016, 9240
LJUTOMER
Matična številka: 5171407
Številka: 1
Št. delnic: 19.011
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.401 delnic oziroma 58,28%
Inter. razdelitev: 15.921 delnic oziroma
16,75%
Notr. odkup: 23.732 delnic oziroma
24,97%
156. SERVISINVEST MARIBOR, POBREŠKA CESTA 020, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5173833
Številka: 1
Št. delnic: 12.938
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 42.668 delnic oziroma 65,96%
Inter. razdelitev: 11.278 delnic oziroma
17,43%
Notr. odkup: 10.743 delnic oziroma
16,61%
157. SESTAVLJENO PODJETJE GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA, R.O.,
DIMIČEVA 14 014, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5051177
Številka: 1
Št. delnic: 200
Nom. vr. delnice: 3.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 617 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 200 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 183 delnic oziroma 18,30%

Stran 1766

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 23 – 25. IV. 1997

158. SGP KONSTRUKTOR MARIBOR, SERNČEVA ULICA 008, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5077800
Številka: 1
Št. delnic: 237.167
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 709.962 delnic oziroma 59,87%
Inter. razdelitev: 134.506 delnic oziroma 11,34%
Notr. odkup: 341.366 delnic oziroma
28,79%

164. SOČA KOPER, KIDRIČEVA
ULICA 046, 6000 KOPER
Matična številka: 5024714
Številka: 2
Št. delnic: 2.205
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 257.238 delnic oziroma 61,88%
Inter. razdelitev: 81.575 delnic oziroma
19,62%
Notr. odkup: 76.894 delnic oziroma
18,50%

Notr. odkup: 200.505 delnic oziroma
29,91%

159. SGP KOPER, OBRTNIŠKA ULICA 030, 6000 KOPER
Matična številka: 5076536
Številka: 1
Št. delnic: 17.624
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.868 delnic oziroma 48,42%
Inter. razdelitev: 15.310 delnic oziroma
18,60%
Notr. odkup: 27.154 delnic oziroma
32,98%

165. STC CELJE, KIDRIČEVA ULICA 036, 3000 CELJE
Matična številka: 5068754
Številka: 1
Št. delnic: 178.355
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 324.753 delnic oziroma 62,11%
Inter. razdelitev: 30.781 delnic oziroma
5,89%
Notr. odkup: 10.457 delnic oziroma 2%
Javna prodaja: 156.853 delnic oziroma
30%

160. SILVAPRODUKT LJUBLJANA,
DOLENJSKA CESTA 042, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5041716
Številka: 1
Št. delnic: 1.412
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.082 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 1.411 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 565 delnic oziroma 8,01%

166. STEKLO IZOLA, POLJE 005,
6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5066883
Številka: 1
Št. delnic: 7.387
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.116 delnic oziroma 51,76%
Inter. razdelitev: 6.235 delnic oziroma
16,88%
Notr. odkup: 11.582 delnic oziroma
31,36%

161. SLIKOPLAST KOPER, ULICA
15. MAJA 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5145155
Številka: 1
Št. delnic: 6.827
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.408 delnic oziroma 50,99%
Inter. razdelitev: 6.828 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 9.903 delnic oziroma
29,01%

167. STROJKOPLAST MARIBOR,
MELJSKA CESTA 047, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033080
Številka: 1
Št. delnic: 32.513
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 99.399 delnic oziroma 89,03%
Inter. razdelitev: 12.145 delnic oziroma
10,88%
Notr. odkup: 102 delnic oziroma
0,09%

162. SLOVENIJA PROJEKT LJUBLJANA, CANKARJEVA CESTA 001,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066131
Številka: 1
Št. delnic: 30.486
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.075 delnic oziroma 80,88%
Inter. razdelitev: 27.908 delnic oziroma
19,12%
163. SLOVENIJA PROJEKT LJUBLJANA, CANKARJEVA CESTA 001,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066131
Številka: 2
Št. delnic: 58.393 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.075 delnic oziroma 80,88%
Inter. razdelitev: 27.908 delnic oziroma
19,12%

168. STROJKOPLAST MARIBOR,
MELJSKA CESTA 047, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033080
Številka: 2
Št. delnic: 44.148 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 99.399 delnic oziroma 89,03%
Inter. razdelitev: 12.145 delnic oziroma
10,88%
Notr. odkup: 102 delnic oziroma 0,09%
169. STROJNA MARIBOR, LINHARTOVA ULICA 011, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033390
Številka: 1
Št. delnic: 134.056
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 369.884 delnic oziroma 55,19%
Inter. razdelitev: 99.893 delnic oziroma
14,90%

170. SŽ - ZDRAVILIŠČE ATOMSKE
TOPLICE, PODČETRTEK 002, 3254
PODČETRTEK
Matična številka: 5090822
Številka: 1
Št. delnic: 56.660
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 124.793 delnic oziroma 44,05%
Inter. razdelitev: 55.605 delnic oziroma
19,63%
Notr. odkup: 102.902 delnic oziroma
36,32%
171. ŠPECERIJA VELETRGOVINA
BLED, p.o., KAJUHOVA 3 , 4260 BLED
Matična številka: 5025222
Številka: 1
Št. delnic: 71.583
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 198.485 delnic oziroma 55,63%
Inter. razdelitev: 71.141 delnic oziroma
19,94%
Notr. odkup: 37.230 delnic oziroma
10,43%
Javna prodaja: 49.953 delnic oziroma
14%
172. TECTUM LJUBLJANA, POD
JEŽAMI 005, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072204
Številka: 2
Št. delnic: 3.036
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.217 delnic oziroma 64,84%
Inter. razdelitev: 13.501 delnic oziroma
17,79%
Notr. odkup: 13.188 delnic oziroma
17,37%
173. TEHNIČNI BIRO JESENICE,
CESTA BORISA KIDRIČA 041, 4270 JESENICE
Matična številka: 5066018
Številka: 1
Št. delnic: 18.236
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 58.359 delnic oziroma 64%
Inter. razdelitev: 18.236 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.505 delnic oziroma 6,04%
Javna prodaja: 9.078 delnic oziroma
9,96%
174. TEHNIČNI BIRO JESENICE,
CESTA BORISA KIDRIČA 041, 4270 JESENICE
Matična številka: 5066018
Številka: 2
Št. delnic: 40 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 58.359 delnic oziroma 64%
Inter. razdelitev: 18.236 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.505 delnic oziroma
6,04%
Javna prodaja: 9.078 delnic oziroma
9,96%

Št. 23 – 25. IV. 1997
175. TEKSTIL-ANGORA LJUBLJANA, EMONSKA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5435129
Številka: 1
Št. delnic: 1.686
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.635 delnic oziroma 43,12%
Inter. razdelitev: 1.667 delnic oziroma
19,77%
Notr. odkup: 3.128 delnic oziroma
37,11%
176. TIKA TRBOVLJE, CESTA TONČKE ČEČ 044, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5034230
Številka: 1
Št. delnic: 30.304
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.684 delnic oziroma 57,87%
Inter. razdelitev: 30.304 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 33.532 delnic oziroma
22,13%
177. TIKO TRŽIČ, KOROŠKA CESTA 017, 4290 TRŽIČ
Matična številka: 5015553
Številka: 1
Št. delnic: 9.530
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.712 delnic oziroma 62,36%
Inter. razdelitev: 7.107 delnic oziroma
14,91%
Notr. odkup: 10.832 delnic oziroma
22,73%
178. TIP LIPA ŠENTJUR PRI CELJU, LJUBLJANSKA CESTA 030, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5150418
Številka: 1
Št. delnic: 3.092
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.395 delnic oziroma 73,71%
Inter. razdelitev: 2.909 delnic oziroma
18,82%
Notr. odkup: 1.154 delnic oziroma 7,47%
179. TISKARNA KOČEVSKI TISK
KOČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 018,
1330 KOČEVJE
Matična številka: 5049369
Številka: 1
Št. delnic: 23.015
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.590 delnic oziroma 44,83%
Inter. razdelitev: 22.379 delnic oziroma
19,45%
Notr. odkup: 41.104 delnic oziroma
35,72%
180. TISKARNA LJUDSKE PRAVICE LJUBLJANA, KOPITARJEVA ULICA 006, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5049385
Številka: 1
Št. delnic: 121.533
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 607.663 delnic oziroma 100%
181. TITAN KAMNIK, KOVINARSKA CESTA 028, 1240 KAMNIK
Matična številka: 5035686
Številka: 3
Št. delnic: 36.402
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziroma 19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma
14,49%
182. TOKO-LINE DOMŽALE, SLAMNIKARSKA ULICA 001, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5500800
Številka: 1
Št. delnic: 29.431
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 58.863 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 29.431 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 58.863 delnic oziroma 40%
183. TOVARNA KLOBUKOV ŠEŠIR
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA
057, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5034248
Številka: 1
Št. delnic: 37.507
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 108.876 delnic oziroma 65,69%
Inter. razdelitev: 28.786 delnic oziroma
17,37%
Notr. odkup: 28.069 delnic oziroma
16,94%
184. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT MARIBOR, INDUSTRIJSKA ULICA 022, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5041473
Številka: 1
Št. delnic: 87.005
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.654 delnic oziroma 51,87%
Inter. razdelitev: 76.246 delnic oziroma
17,53%
Notr. odkup: 133.123 delnic oziroma
30,60%
185. TOVARNA SUKANCEV IN
TRAKOV TSP MARIBOR, KRALJEVIČA MARKA ULICA 019, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5215838
Številka: 1
Št. delnic: 49.983
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 187.100 delnic oziroma 74,86%
Inter. razdelitev: 45.274 delnic oziroma
18,12%
Notr. odkup: 17.541 delnic oziroma
7,02%
186. TOVARNA TRANSPORT. NAPRAV CERKNICA, PODSKRAJNIK
017, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5143675
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Številka: 1
Št. delnic: 26.920
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.473 delnic oziroma 57,55%
Inter. razdelitev: 18.705 delnic oziroma
13,90%
Notr. odkup: 38.422 delnic oziroma
28,55%
187. TOVARNA VZMETI PTUJ,
FORMIN 039, 2272 GORIŠNICA
Matična številka: 5216028
Številka: 2
Št. delnic: 3.347
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.366 delnic oziroma 59%
Inter. razdelitev: 19.467 delnic oziroma
19,03%
Notr. odkup: 22.480 delnic oziroma
21,97%
188. TP ROŽCA JESENICE, CESTA
MARŠALA TITA 016, 4270 JESENICE
Matična številka: 5024676
Številka: 1
Št. delnic: 39.811
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.905 delnic oziroma 41,65%
Inter. razdelitev: 39.811 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.650 delnic oziroma
5,35%
Javna prodaja: 65.688 delnic oziroma
33%
189. TP USNJE CELJE, TRG V.
KONGRESA 006, 3000 CELJE
Matična številka: 5035171
Številka: 1
Št. delnic: 1.258
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.518 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 1.258 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 513 delnic oziroma 8,16%
190. TRANSAVTO POSTOJNA, TRŽAŠKA CESTA 061, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5143667
Številka: 1
Št. delnic: 35.869
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 92.337 delnic oziroma 51,49%
Inter. razdelitev: 30.524 delnic oziroma
17,02%
Notr. odkup: 56.483 delnic oziroma
31,49%
191. TRGOAGENT
MARIBOR,
MELJSKA CESTA 001, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5006392
Številka: 1
Št. delnic: 1.087
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.683 delnic oziroma 67,79%
Inter. razdelitev: 1.086 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 664 delnic oziroma
12,22%
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192. TRGOVINA NOVOTEKS NOVO
MESTO, FOERSTERJEVA ULICA 006,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5040060
Številka: 1
Št. delnic: 8.554
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.080 delnic oziroma 53,96%
Inter. razdelitev: 8.554 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 11.136 delnic oziroma
26,04%

Notr. odkup: 58.359 delnic oziroma
20,23%
Javna prodaja: 34.616 delnic oziroma
12%

Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.187 delnic oziroma 59,74%
Inter. razdelitev: 80.079 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 81.127 delnic oziroma
20,26%

193. TRGOVSKO PODJETJE DELIKATESA JESENICE, TITOVA 22 022,
4270 JESENICE
Matična številka: 5024641
Številka: 1
Št. delnic: 39.896
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.869 delnic oziroma 46,05%
Inter. razdelitev: 39.896 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 67.716 delnic oziroma
33,95%
194. TRGOVSKO PODJETJE KVIK
MARIBOR, GOSPOSKA ULICA 008,
2000 MARIBOR
Matična številka: 5259347
Številka: 1
Št. delnic: 14.755
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.881 delnic oziroma 90,39%
Inter. razdelitev: 4.663 delnic oziroma
9,61%
195. TRGOVSKO PODJETJE KVIK
MARIBOR, GOSPOSKA ULICA 008,
2000 MARIBOR
Matična številka: 5259347
Številka: 2
Št. delnic: 19.418 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.881 delnic oziroma 90,39%
Inter. razdelitev: 4.663 delnic oziroma
9,61%
196. TROMER LJUBLJANA, TRUBARJEVA CESTA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5090806
Številka: 1
Št. delnic: 23.084
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.354 delnic oziroma 52,29%
Inter. razdelitev: 22.462 delnic oziroma
19,46%
Notr. odkup: 32.604 delnic oziroma
28,25%
197. TUB SWATY MARIBOR, TITOVA CESTA 060, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033861
Številka: 1
Št. delnic: 57.694
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 144.265 delnic oziroma 50,01%
Inter. razdelitev: 51.229 delnic oziroma
17,76%

198. TUS-KOSI SLOVENJ GRADEC,
STARI TRG 006, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5101646
Številka: 1
Št. delnic: 45.891
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109.579 delnic oziroma 47,76%
Inter. razdelitev: 45.891 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.150 delnic oziroma 2,24%
Javna prodaja: 68.836 delnic oziroma 30%
199. UNIOR-KOVAŠKA INDUSTRIJA ZREČE,P.O., KOVAŠKA CESTA 10
010, 3214 ZREČE
Matična številka: 5042437
Številka: 1
Št. delnic: 427.640
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,044.460 delnic oziroma 48,84%
Inter. razdelitev: 388.882 delnic oziroma 18,19%
Notr. odkup: 704.858 delnic oziroma
32,97%
200. UNITEX LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 051, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003903
Številka: 1
Št. delnic: 7.585
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.533 delnic oziroma 88,54%
Inter. razdelitev: 3.047 delnic oziroma
11,46%
201. UNITEX LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 051, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003903
Številka: 2
Št. delnic: 10.632 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.533 delnic oziroma 88,54%
Inter. razdelitev: 3.047 delnic oziroma
11,46%
202. UNIVERSAL IVANČNA GORICA, MALO HUDO 003, 1295 IVANČNA
GORICA
Matična številka: 5015251
Številka: 2
Št. delnic: 2.493
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.170 delnic oziroma 63,98%
Inter. razdelitev: 9.551 delnic oziroma
19,61%
Notr. odkup: 7.996 delnic oziroma
16,41%
203. UNIVERZALE
DOMŽALE,
SLAMNIKARSKA ULICA 004, 1230
DOMŽALE
Matična številka: 5036941
Številka: 1
Št. delnic: 80.079

204. UTEŽ CELJE, TEHARSKA CESTA 034, 3000 CELJE
Matična številka: 5144302
Številka: 1
Št. delnic: 668
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.359 delnic oziroma 70,57%
Inter. razdelitev: 668 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 316 delnic oziroma 9,45%
205. VARNOST KOPER, FERRARSKA UL. 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5174465
Številka: 1
Št. delnic: 435
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 869 delnic oziroma 39,99%
Inter. razdelitev: 435 delnic oziroma
20,02%
Notr. odkup: 869 delnic oziroma 39,99%
206. VARNOST NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA 006, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5174562
Številka: 2
Št. delnic: 115
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.540 delnic oziroma 41,41%
Inter. razdelitev: 6.540 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.620 delnic oziroma
38,59%
207. VELETEKSTIL LJUBLJANA,
MASARYKOVA CESTA 017, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5426944
Številka: 1
Št. delnic: 85.622
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 304.235 delnic oziroma 72,08%
Inter. razdelitev: 83.208 delnic oziroma
19,71%
Notr. odkup: 34.634 delnic oziroma
8,21%
208. VETA LJUBLJANA, VEVŠKA
CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5398690
Številka: 1
Št. delnic: 148.906
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 364.634 delnic oziroma 87,88%
Inter. razdelitev: 17.054 delnic oziroma
4,11%
Notr. odkup: 33.214 delnic oziroma 8,01%
209. VETERINARSKA
POSTAJA
D.O.O. LAŠKO, TRUBARJEVO NABREŽJE 17, 3270 LAŠKO
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Matična številka: 5907560
Številka: 1
Št. delnic: 30
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 252 delnic oziroma 42%
Inter. razdelitev: 120 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 48 delnic oziroma 8%
Javna prodaja: 180 delnic oziroma 30%

Matična številka: 5426952
Številka: 2
Št. delnic: 1.365 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.073 delnic oziroma 73%
Inter. razdelitev: 3.033 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.062 delnic oziroma 7%

Inter. razdelitev: 14.477 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.791 delnic oziroma 8%

210. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA PTUJ, ŽNIDARIČEVO
NABREŽJE 011, 2250 PTUJ
Matična številka: 5150515
Številka: 1
Št. delnic: 11.067
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.133 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 11.067 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 22.133 delnic oziroma 40%
211. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, ULICA MIRKA VADNOVA 005, 4000 KRANJ
Matična številka: 5142393
Številka: 1
Št. delnic: 15.436
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.439 delnic oziroma 71,83%
Inter. razdelitev: 15.436 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.305 delnic oziroma 8,17%
212. VOLNA LJUBLJANA, MAČKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024722
Številka: 1
Št. delnic: 32.828
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109.981 delnic oziroma 67%
Inter. razdelitev: 32.828 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 21.330 delnic oziroma 13%
213. VRVICA CELJE, KOSOVA ULICA 014, 3000 CELJE
Matična številka: 5033705
Številka: 2
Št. delnic: 166
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.751 delnic oziroma 57,94%
Inter. razdelitev: 1.441 delnic oziroma
17,57%
Notr. odkup: 2.008 delnic oziroma 24,49%
214. VTA LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5426952
Številka: 1
Št. delnic: 3.034
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.073 delnic oziroma 73%
Inter. razdelitev: 3.033 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.062 delnic oziroma 7%
215. VTA LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA

216. ZAVOD ZA POGOZDOVANJE
IN MELIORACIJO KRASA SEŽANA,
PARTIZANSKA CESTA 049, 6210
SEŽANA
Matična številka: 5151597
Številka: 1
Št. delnic: 436
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.488 delnic oziroma 68,26%
Inter. razdelitev: 436 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 256 delnic oziroma 11,74%
217. ZAVOD ZA PROSTORSKO KOMUNALNO IN STA. UREJANJE GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 003, 1290
GROSUPLJE
Matična številka: 5226996
Številka: 2
Št. delnic: 150
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.857 delnic oziroma 59,31%
Inter. razdelitev: 622 delnic oziroma
19,87%
Notr. odkup: 652 delnic oziroma 20,82%
218. ZAVOD ZA URBANIZEM MARIBOR, GRAJSKA ULICA 007, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5066204
Številka: 1
Št. delnic: 5.012
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.754 delnic oziroma 46,91%
Inter. razdelitev: 5.012 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.292 delnic oziroma
33,09%
219. ZDRAVILIŠČE DOBRNA, DOBRNA , 3204 DOBRNA
Matična številka: 5053587
Številka: 2
Št. delnic: 8.349
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.843 delnic oziroma 50,51%
Inter. razdelitev: 96.288 delnic oziroma
19,86%
Notr. odkup: 27.302 delnic oziroma
5,63%
Javna prodaja: 116.346 delnic oziroma
24%
220. ZLATARSTVO
TRBOVLJE,
ULICA 1. JUNIJA 035, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5048397
Številka: 1
Št. delnic: 14.477
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.114 delnic oziroma 72%

221. ZOP MANAGEMENT CONSULTING LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5542804
Številka: 1
Št. delnic: 4.636
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.888 delnic oziroma 64,24%
Inter. razdelitev: 4.635 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.652 delnic oziroma
15,76%
222. ZOP MI LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5542774
Številka: 1
Št. delnic: 1.565
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.491 delnic oziroma 70,16%
Inter. razdelitev: 1.565 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 770 delnic oziroma 9,84%
223. ŽELEZARNA RAVNE KOVINARSTVO LJUBNO, SAVINA 92, 3333
LJUBNO OB SAVINJI
Matična številka: 5075335
Številka: 1
Št. delnic: 12.104
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.709 delnic oziroma 54,04%
Inter. razdelitev: 9.443 delnic oziroma
15,60%
Notr. odkup: 18.374 delnic oziroma
30,36%
224. ŽG-TTG-SLOVENIJATURIST
LJUBLJANA, PIVOVARNIŠKA ULICA
001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5076846
Številka: 1
Št. delnic: 16.317
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.919 delnic oziroma 59,96%
Inter. razdelitev: 16.317 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.346 delnic oziroma
20,04%
225. ŽITO GORENJKA LESCE,
ROŽNA DOLINA 008, 4248 LESCE
Matična številka: 5214360
Številka: 1
Št. delnic: 81.231
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.448 delnic oziroma 44,67%
Inter. razdelitev: 80.693 delnic oziroma
19,87%
Notr. odkup: 144.011 delnic oziroma
35,46%
226. ŽITO PEKARNA VRHNIKA, IDRIJSKA CESTA 021, 1360 VRHNIKA
Matična številka: 5081769
Številka: 1
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Št. delnic: 15.366
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 30.732 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 15.366 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 30.732 delnic oziroma 40%

ko delnic podjetja in po kakšni ceni kupuje
posamezna PID. V primeru nakupa poslovnega deleža oziroma depozita, se le ta ne
moreta razdeliti na več PID.
4. Ponudnik lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifikatov, kar mora v ponudbi tudi navesti.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra vendar le v primeru,
da PID še ni sodelovala na javnem razpisu
oziroma javnih dražbah Sklada RS za razvoj.
6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico
(pri plačilu s certifikati) vsake PID v celotni
vrednosti njenega dela ponudbe. V primeru
plačila v denarju, mora kot varščino priložiti akceptni nalog s pooblastilom za njegovo
izpolnitev.
7. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po poteku končnega roka za predajo ponudbe.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki (natisnjena ali natipkana) in na računalniški disketi.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne
predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.
Ponudba mora prispeti na Sklad RS za
razvoj, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, najkasneje do 26. 5. 1997 do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis št. 1/97, Ne
odpiraj pred 26. 5. 1997”.
Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriterijem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 26. 5. 1997
ob 13. uri v prostorih Sklada RS za razvoj,
d.d. Dunajska 160. Ponudniki so dolžni skleniti ustrezne kupoprodajne pogodbe v roku
10 dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.
V primeru plačila kupnine ali dela kupnine s certifikati, bo Sklad na podlagi izpolnjenih lastninskih nakaznic za celoten znesek iz ponudbe posredoval podatke centralni evidenci, ki bo preknjižila certifikatni
znesek iz certifikatnih računov pooblaščenih investicijskih družb na certifikatni račun Sklada.
V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodbe o nakupu in
prodaji delnic, ima Sklad pravico, za poplačilo obveznosti iz dane ponudbe, vnovčiti
lastninske nakaznice in/ali akceptne naloge
v celoti.
V primeru nakupa delnic z oznako “F”
bo PID s Skladom podpisal pogodbo z odložnim pogojem, Sklad pa bo pozval predkupnega upravičenca, da v roku 45 dni od
prejema obvestila uveljavi predkupno pravico. V primeru uveljavitve predkupne pravice, bo za ta del Sklad vrnil prejeto kupnino.
Sklad RS za razvoj, d.d. na podlagi tega
razpisa ni zavezan skleniti pogodb o prodaji
delnic s ponudniki.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s to objavo se lahko pooblaščene investicijske družbe obrnejo na Sklad RS za razvoj, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Sklad RS za razvoj, d.d.

227. ŽIVILSKA INDUSTRIJA FRUCTAL AJOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 007, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5048664
Številka: 4
Št. delnic: 10.726
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,190.826 delnic oziroma
47,63%
Inter. razdelitev: 476.697 delnic oziroma 19,06%
Notr. odkup: 46.613 delnic oziroma
1,86%
Javna prodaja: 786.551 delnic oziroma
31,45%
Kupnina prenesena na Sklad na podlagi
II. in III. odst. 22. člena ZLPP je v obliki
petih certificiranih depozitov UBK banke v
vrednosti vsakega po 20,000.000 SIT.
Izklicna cena celotnega paketa znaša
18.161,769.832 SIT
Podrobnejši podatki o strukturi lastništva in značilnosti delnic so razvidni iz statuta podjetja, ki je na vpogled vsem pooblaščenim investicijskim družbam pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Datum in čas možnega ogleda podjetja, katerega delnice so predmet javnega razpisa,
oziroma sestanka z vodilnimi delavci Sklad
pisno posreduje pooblaščenim družbam za
upravljanje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Javnega razpisa se smejo udeležiti le
pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju PID ali ponudnik), ki morajo Skladu do 26. 5. 1997 poslati enotno ponudbo
vseh registriranih PID za nakup celotnega
paketa. Ponudniki nosijo vse stroške v zvezi
s pripravo in predložitvijo ponudbe. Sklad v
nobenem primeru, ne glede na potek in izid
razpisnega postopka, ne odgovarja za navedene stroške. Ponudba se lahko nanaša le na
odkup celotnega paketa delnic, ki je predmet javnega razpisa.
Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifikatov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V primeru plačila kupnine ali dela kupnine v denarju se dosežena
cena revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva oddaje ponudbe (za delnice oznake “F” se cena revalorizira do dneva obvestila, ko Sklad obvesti pooblaščeno investicijsko družbo, da
predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne pravice).
Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem
razpisu, ki ga v imenu in za račun PID sklenejo pooblaščene družbe za upravljanje.
2. Odločbo Urada za varstvo konkurence o odobritvi sporazuma.
3. Izpolnjen obrazec za ponudbo - razdelilnik iz katerega mora biti razvidno koli-
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Razpis nagrad
Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo v letu 1997
I. Komisija za nagrade in priznanja Republike Slovenije vabi predlagatelje, da v
skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti prijavijo do 30. maja 1997 kandidate za:
a) nagrade za vrhunske znanstvene dosežke,
b) nagrade za življenjsko delo znanstvenika,
c) nagrade za izume, tehnološke dosežke
in uporabo znanstvenih izsledkov.
II. Komisija podeljuje nagrade:
a) za vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih ved,
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Te nagrade se praviloma podeljujejo znanstvenikom, ki so že dosegli 65 let
starosti,
c) za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
III. Nagrade pod a) se podeljuje praviloma za dela, ki so bila objavljena v zadnjih
sedmih letih. Predlogom za nagrade morajo
biti priložena dela, ki so predlagana za nagrado in strokovna utemeljitev podprta s podpisi dveh strokovnjakov s področja, kamor
sodijo predlagana dela.
Predlogom pod b) mora biti poleg strokovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in
bibliografija kandidata.
Predloge pod c) je treba pripraviti v skladu z navodili za prijavo predlogov na področju izumov, za predloge na področju tehnoloških dosežkov in uporabe znanstvenih
izsledkov pa upoštevati kriterije 9. člena pravilnika. Navodila dobijo vsi predlagatelji na
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Ljubljana (telefon številka: 061/ 302-926.
Vsi predlogi za nagrade morajo biti prijavljeni v skladu s Pravilnikom o nagradah in
priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo, ki je objavljen v istem
Uradnem listu RS kot ta razpis.
IV. Predloge z ustrezno dokumentacijo v
dveh izvodih sprejema v zaprtih kuvertah in
z oznako Nagrade za znanstveno-raziskovalno delo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50. Komisija bo
obravnavala samo popolne vloge (obvezno
oddane v dveh izvodih), ki bodo prispele v
razpisnem roku.
V. O nagradah bo odločala Komisija za
nagrade in priznanja Republike Slovenije v
skladu s kriteriji in merili.
Nagrade bodo podeljene novembra 1997.
Komisija za nagrade in priznanja
Republike Slovenije
Št. 159/97

Ob-1613

Razpis priznanj
Ambasador Republike Slovenije v
znanosti v letu 1997
Ministrstvo za znanost in tehnologijo vabi predlagatelje, da v skladu z 38. členom
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zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) prijavijo do 16. maja 1997 kandidate za podelitev priznanja Ambasador Republike Slovenije v znanosti.
Priznanje se podeljuje posameznikom, ki
so s svojim raziskovalnim delom dosegli
največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in s tem prispevali k povečanju
mednarodne uveljavitve Republike Slovenije.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
pri svojih odločitvah upoštevalo naslednje
splošne kriterije:
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Strokovno utemeljene pobude in predloge za priznanje pošljite v zaprtih kuvertah
in v enem izvodu na Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska c. 50
(z oznako za Ambasadorja znanosti). Dodatne informacije dobite pri M. Bertoncelj,
tel. št. 302-926.
Priznanja bodo podeljena junija 1997.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

vojnih oziroma raziskovalnih enotah organizacije, ki je naročnik projekta, za preostale
ure pa raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih
organizacij.
1.1.3. Do 25% vseh stroškov RR faze projekta, če jo izvaja skupina raziskovalcev, ki
jo sestavljajo pretežno raziskovalci iz enote
v sklopu naročnika ali raziskovalci s statusom zasebnega raziskovalca.
1.2. Subvencije uporabniškim organizacijam za kritje dela stroškov raziskovalne
ure izvajalcev:
1.2.1. Do 75% vrednosti raziskovalne ure
določene po merilih MZT, ki za uporabniško
organizacijo dejansko izvaja raziskovalna organizacija (raziskovalna organizacija kategorij A ali B v evidenci MZT) raziskave, ki
jih financira z namenom in cilji, ki so določeni v tem razpisu. V nadaljevanju (RR faza
projekta) se upoštevajo vsi možni primeri in
z njimi povezana razpisna določila, ki so
navedena v 1. poglavju tega razpisa.
2. Pogoji
2.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
2.2. Odgovorni vodja RR faze projekta
mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca raziskovalno-razvojnega projekta po 30. členu zakona o raziskovalni dejavnosti.
2.3. Člani izvajalske skupine so poleg raziskovalcev, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, tudi raziskovalci iz
raziskovalno razvojnih uporabniških organizacij ali zasebni raziskovalci, če so vpisani v
register zasebnih raziskovalcev pri MZT.
2.4. Uporabniške organizacije, katerim je
bilo odobreno subvencioniranje RR faze projekta, morajo ob podpisu pogodbe z MZT,
zaradi možnosti spremljanja izvajanja RR faze projekta, predložiti dokument o odprtju
stroškovnega mesta.
2.5. Za sprejeto prijavo se šteje le popolna prijavna dokumentacija in vse zahtevane
priloge. Termin “sprejeta prijava” zajema le
kvantitativno in ne tudi kvalitativno izpolnjeno prijavo (kvaliteto ocenijo strokovnjaki
v ocenjevalnem postopku).
Čas trajanja projektov:
– projekti oziroma programi pod 1.1.1.
lahko trajajo praviloma do dve leti,
– projekti oziroma programi pod 1.1.2. in
1.1.3. lahko trajajo največ do dve leti,
– projekti oziroma programi pod 1.2.1.
lahko trajajo največ do dve leti, kjer lahko
raziskovalna faza traja največ eno leto, sledi
pa ji obvezna RR faza, ki lahko traja še eno
(naslednje) leto.
4. Razpis je odprt, od dneva objave v
Uradnem listu RS, do vključno 24. 5. 1997.
5. Subvencioniranje po teh razpisih se
predvidoma začne v letu 1997 po sprejetju
proračuna in po opravljenem ocenjevalnem
postopku, sprejetem sklepu o subvencioniranju projekta, pridobitvi soglasja na Ministrstvu za finance (za pogodbe nad 15 mio
SIT in večletne pogodbe) ter po sklenitvi
pogodbe.
6. Merila
Pri odločanju o izboru projektov, ki jih bo
subvencioniral MZT, bo v presoji poleg meril navedenih v pravilniku o vzpodbujanju
tehnološkega razvoja tudi:

a) možnosti tehnološke realizacije in uspešnega trženja izdelka ali storitve projekta,
b) načrtovana stopnja donosnosti projekta (dodana vrednost, dobiček, prag rentabilnosti),
c) ekološka in energetska sprejemljivost
projekta,
d) stopnja inovativnosti in tehnološke
vrednosti ciljev projekta,
7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 200 mio SIT. Dejansko razpoložljiva sredstva bodo določena in objavljena v Uradnem listu RS po sprejetju proračuna za leto 1997.
8. Prijava mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega predpisanega obrazca še vse priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (navodila za pripravo predloga za izvedbo
RR faze projekta).
9. Razpisno dokumentacijo dvigujejo prijavitelji vsak dan od 7. do 17. ure v času
trajanja razpisa na recepciji MZT (vratar),
Slovenska 50, Ljubljana.
10. Pisne ponudbe z oznako: Ne odpiraj,
ponudbe za razpis - subvencije za tehnološke spodbude, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50. Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na omenjeni naslov do vključno
26. 5. 1997 do 14. ure ne glede na vrsto
prenosa pošiljke.
11. Ponudbe bo po preteku tega roka
odpirala komisija za ugotavljanje celovitosti oddanih predlogov. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih predlogov komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjeni ponudnikom.
12. Komisijsko odpiranje predlogov bo
29. 5. 1997 v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
13. O rezultatu dela komisije bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po končanem delu komisije, ki bo ugotavljala le kvantitativno in ne kvalitativno izpolnjene
obrazce.
14. O končnem izboru predlogov za subvencioniranje projektov bodo ponudniki obveščeni po opravljenem ocenjevalnem postopku v 15 dneh po sprejetju sklepa Ministra o subvencioniranju projekta.
15. Subvencioniranje projektov (izplačevanje sredstev na osnovi podpisanih pogodb)
bo Ministrstvo izvajalo po pridobljenem soglasju Ministrstva za finance in sprejetju proračuna za leto 1997.
Ta razpis je namenjen subvencioniranju
raziskovalno razvojne faze projektov tehnološkega razvoja, ki je le vzpodbuda tehnološkega razvoja gospodarstva in ne zagotavlja subvencioniranje ali kreditiranje
celotnega projekta. Podrobnejše informacije dobite po telefonu 061/13-11-107
(Križman).
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 151/97
Ob-1639
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo v nadaljevanju: MZT) na
podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in 18. člena
pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št. 37/94) organizira izvajanje programa spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2000 ter zato objavlja
razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev
subvencij za razvojno tehnološke
spodbude v gospodarstvu v letu 1997
1. Predmet razpisa je subvencioniranje
RR faz projektov, usmerjenih v ustvarjanje
novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s
fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov, storitev in organizacijskih sistemov v gospodarskih organizacijah, ki želijo izboljšati svoj gospodarski položaj in se
lahko realizirajo v enem od naslednjih primerov:
1.1. Subvencije uporabniškim organizacijam (proizvodnim, storitvenim) za pokrivanje dela stroškov raziskovalno-razvojne
(RR) faze projektov oziroma programov:
1.1.1. Do 50% vseh stroškov skupne RR
faze projekta, če je razvidna iz planskih dokumentov (poslovnih načrtov) in sklenjenega sporazuma o medsebojnem sodelovanju
naročnikov na skupnem projektu oziroma
programu, ki upošteva 7. člen zakona o varstvu konkurence (Ur.l. RS, št. 18/93) ter sklenjenih pogodb o izvajanju RR faz(e) projektov(a) med naročniki in izvajalci in kjer je
višina vložka naročnikov v RR fazo projektov(a) višja od 40 mio SIT.
1.1.2. Do 50% vseh stroškov RR faze
projekta, če jo izvaja zunanja ali mešana izvajalska skupina, v kateri so lahko do polovice ur udeleženi raziskovalci, zaposleni v raz-

Št. 355-02-03/97
Ob-1637
Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor na podlagi 13. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Šujica,
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Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica in
Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Ur.
l. RS, št. 18/97) in 13. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Rača,
Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica
ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok,
Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga-pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 45/96) – v
nadaljevanju: uredbi, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Šujica, Mlinščica ob Besnici,
Krka, Brložnica, Lobnica, Rača in Piroški
potok za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. Razpisovalec: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa: Koncesija za gospodarsko izkoriščanje vodotokov na naslednjih odsekih:

Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – koncesija Šujica, Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica, Lobnica, Rača in Piroški potok” in imenom in naslovom ponudnika, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na
ta naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 15. 5. 1997 do
12. ure.
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
16. 5. 1997 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Uprave Republike
Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
VII. Merila za izbor koncesionarja so:
– morebitna dosedanja vlaganja,
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in obratovanje potrebnih objektov in naprav,
– popolnost in kvaliteta idejnega projekta iz V. točke.
Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.
VIII. Postopek izbora koncesionarja:
Komisija za izvedbo javnega razpisa mora v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesionarja in ga posredovati Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Prijavitelji, ki niso izbrani, bodo o
tem obveščeni v 15 dneh od odločitve
Vlade.
Odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom je: Gordana Kerekeš,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova
1b, Ljubljana (tel. 178 4443), med 9. in
10. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Vodotok

Koordinate
gorvodne
meje odseka
y

Koordinate
dolvodne
meje odseka
x

y

Šujica
5442590
5097826
5442610
Mlinščica ob Besnici
5476784
5098631
5476488
Krka
5482978
5082263
5483398
Brložnica
5477250
5130100
5477290
Lobnica
5538390
5153910
5538500
Rača
5475635
5110168
5475634
Piroški potok
5542250
5978500
5542181
za dejavnost iz 2. člena uredb ter v skladu s pogoji uredb.

x

5097798
5098750
5082100
5130300
5153980
5110158
5078250

Instaliran
pretok vode za
ribogojnico
(l/s)

15
20
40
100
60
50
20

Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,
– da je lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišč, na katerih bodo zgrajeni objekti in naprave ribogojnice,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti vzreje salmonidnih vrst rib.
Koncesija se podeli za dobo trideset let,
rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
IV. Prijava na razpis
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
V. Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišču

Za fizične osebe:
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o pridobitvi statusa samostojnega podjetnika (le, če je prijavitelj
s.p.)
2. Idejni projekt ribogojnice, ki vsebuje:
tehnični opis objekta, opis tehnološkega dela z navedbo opreme, opis ukrepov varstva
okolja, karakteristične gradbene načrte in
situacije z osnovnimi gabariti (iz 18a člena
zakona o graditvi objektov)
3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanim
objektom predvidene ribogojnice, ki ni starejša od 1 leta
4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na katerih je predvidena gradnja ribogojnice, ki
ni starejši od 1 leta
5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v ribogojnico (računi že nakupljene
opreme, projekta, zemljišča ipd).
VI. Vložitev prijav.

Priloga: obrazec
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica na Besnici, Krka, Brložnica,
Lobnica, Rača in Piroški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
naziv: ..........................................................................................................................................................................................................
naslov ...................................................................................................................................................................................................................
direktor .................................................................................................................................................................................................................
Fizična oseba
ime in priimek .......................................................................................................................................................................................................
naslov: ....................................................................................................................... ..........................................................................................
II. ODSEK VODOTOKA, KI JE PREDMET PRIJAVE ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
naziv vodotoka: ....................................................................................................................................................................................................
gorvodne koordinate meje odseka ........................................................................................................................................................................
dolvodne koordinate meje odseka ............................................................................................... .........................................................................
III. ZEMLJIŠČE, NA KATEREM SO PREDVIDENI OBJEKTI RIBOGOJNICE
parcelna številka ...................................................................................................................................................................................................
navedba lastnika oziroma uporabnika tega zemljišča ............................................................................ ...............................................................
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IV. USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
podatki o kadrovski usposobljenosti za dejavnost ribogojstva (poklic, izkušnje ipd.....)
...........................................................................................................................................................................................................................
podatki o finančni usposobljenosti gradnje ribogojnice (vrednost investicije, način financiranja ipd.)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
V. IZJAVLJAM*:
a. da v celoti sprejemam pogoje iz 4. člena Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
b. da bom nosil vse stroške v zvezi s koncesijo
c. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi vloženih sredstev morebitnim dosedanjim
vlagateljem
d. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu pogodbo o ureditvi odnosov z lastnikom pregrade, ki se koristi kot
zajemni objekt ribogojnice
(*neustrezno prečrtaj)

PRILAGAM:
1. za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišču
za fizične osebe:
− potrdilo o državljanstvu,
− dokazilo o pridobitvi statusa samostojnega podjetnika (le, če je prijavitelj s.p.)
2. idejni projekt ribogojnice, ki vsebuje:
tehnični opis objekta, opis tehnološkega dela z navedbo opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije
z osnovnimi gabariti (iz 18a člena zakona o graditvi objektov)
3. kopijo katastrskega načrta z vrisanim objektom predvidene ribogojnice, ki ni starejša od 1 leta
4. zemljiškoknjižni izpisek parcel, na katerih je predvidena gradnja ribogojnice, ki ni starejši od 1 leta
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v ribogojnico (računi že nakupljene opreme, projekta, zemljišča ipd.)
Datum .......................................................................
____________________________________________________________
(naziv prijavitelja in podpis odgovorne osebe)

Št. 21/97
Ob-1641
Na osnovi 6. člena pravilnika Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za
kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95, 54/95 in
61/96) Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana, objavlja
javni razpis
ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za kreditiranje
lokalne infrastrukture - LI97A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), v skupnem znesku 1,2 milijarde SIT, za naložbe v
gradbene objekte, napeljave, oziroma nabavo opreme in/ali naprav za naslednje delne
namene:
1. oskrbe s pitno vodo (okvirno 150 mio
SIT - delni namen VOD);
2. čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (okvirno 250 mio SIT - delni namen ČIS);
3. odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (okvirno 150 mio SIT - delni namen KAN);
4. razdelilnih plinskih oziroma vročevodnih omrežij (okvirno 100 mio SIT - delni namen OMR);
5. ravnanja s komunalnimi odpadki (okvirno 300 mio SIT - delni namen ODP);
6. vozil mestnega in primestnega potniškega prometa, kjer so emisije snovi v
zrak nižje od določil EURO 2 - Direktiva
91/542/EEC in ECE R.49/02 in emisije hrupa nižje od določil Direktive 92/97/EEC in
ECE R.51/02 (okvirno 200 mio SIT - delni
namen BUS);

7. izvajanja imisijskega monitoringa
onesnaženosti zraka (okvirno 50 mio SIT delni namen MER).
Pod točkami 1.-5. bodo kreditirane le
naložbe, za katere bo pred črpanjem sredstev na naslov kandidata izdano gradbeno
dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo
oziroma odločba o priglasitvi del.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali
izvajalci ustreznih gospodarskih javnih
služb. Izvajalci gospodarskih javnih služb
morajo biti organizirani v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah za opravljanje dejavnosti, za katero bo porabljen kredit
iz tega razpisa.
b) finančni pogoji dodeljevanja kreditov
Na razpis je mogoče prijaviti le investicije oziroma faze investicij, ki jim še niso
bili dodeljeni krediti ERSRS. Kreditirati je
mogoče praviloma do 50% vrednosti investicije.
Posamezni kredit lahko znaša praviloma
najmanj 10 milijonov SIT.
Krediti bodo odplačevani brez moratorija, v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo
v odvisnosti od višine kredita, življenjske
dobe opreme in časa trajanja koncesije. Odplačilna doba za investicije pod delnimi nameni 1.-5. lahko znaša največ 15 let, za
delni namen 6. največ 7 let in za delni namen 7. največ 5 let.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo akceptnih nalogov in menic ter enega od naslednjih zavarovanj:
– ali ustrezno zavarovanje s strani države (ali poroštvo občine za izvajalce gospodarskih javnih služb);
– ali bančna garancija za ERSRS sprejemljive banke;

– ali za ERSRS sprejemljiva hipoteka v
vsaj trikratni vrednosti kredita na tržno zanimive nepremičnine, ki se praviloma ne
uporabljajo za namene družbenih dejavnosti oziroma javne infrastrukture ali vrednostni papirji Republike Slovenije ali Banke Slovenije;
– ali drugo za ERSRS sprejemljivo enakovredno zavarovanje (prvovrstni vrednostni papirji...).
Letna obrestna mera je določena kot temeljna obrestna mera (TOM), povečana za
4 (štiri) odstotne točke v primeru prvovrstnega zavarovanja (po določilih točke 7.
Sklepa BS o razvrstitvi aktivnih bilančnih
in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
- Ur. l. RS, št. 78/96; npr.: bančna garancija,
poroštvo države...) in za 5,5 (pet in pol)
odstotnih točk v primeru drugih zavarovanj
(npr.: hipoteka, poroštvo občine...).
Sredstva bodo kreditojemalcem oziroma
izvajalcem nakazovana po predložitvi dokazila o poravnavi ustreznega deleža obveznosti kreditojemalca po pogodbah oziroma mesečnih obračunih dotlej opravljenih del.
c) ostale določbe
Investicije (oziroma faze investicij), za
katere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 7. 1996 in zaključene do 30. 6. 1998.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki
kandidata in podatki o investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi
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del za kreditirano investicijo - za delne namene 1.-5.;
d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v dovoljenju za gradnjo / priglasitvi
del - za delne namene 1.-5.;
e) investicijsko dokumentacijo za obravnavano investicijo, izdelano v skladu z metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;
f) ponudbeni predračun izbranega ponudnika s podrobno specifikacijo cen posameznih del in opreme ter sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika;
g) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mora vključevati cenitveni elaborat predlagane
nepremičnine cenilca s certifikatom za cenilca nepremičnin Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo ali dokazila o možnosti pridobitve poroštva s strani države oziroma občine ali s strani ERSRS potrjen predlog drugega sprejemljivega zavarovanja;
h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe (predvidoma v oktobru 1997) bodo morali kandidati predložiti sklep ustreznega organa o
najemu kredita, pred prvim črpanjem sredstev pa predložitev ustreznega zavarovanja
in za delne namene 1.-5., kjer je bilo ob
prijavi predloženo lokacijsko dovoljenje še
gradbeno dovoljenje.
4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, Trg Republike 3, do 13. 6. 1997. Odgovori na vprašanja, relevantna za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo za posamezni delni namen iz 1. točke tega razpisa.
5. Rok in način prijave
Kandidati lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo osebno ali se dogovorijo za pošiljanje na njihov naslov od 13. 5. 1997 naprej
vsak delovni dan od 13. do 15. ure na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije,
d.d., 1000 Ljubljana, Trg Republike 3, tel.
061/12-55-178, pri Poloni Dodič, ob plačilu
stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navedbi naslova, telefona/telefaksa in kontaktne
osebe kandidata, naziva investicije, okvirnega
zaprošenega zneska ter delnega namena razpisa, v katerega se investicija uvršča.
Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba za vsak projekt posebej dostaviti na zgoraj navedeni
naslov ERSRS do 30. 6. 1997 do 10. ure, v
zaprti kuverti z navedbo naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na javni razpis
LI97A-xxx (šifra namena) - Ne odpiraj!”).
Vloge, prispele po navedenem roku, bodo
zavrnjene in neodprte vrnjene odpošiljatelju - merodajen je rok prispetja na ERSRS
in ne rok oddaje na pošti.
6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nadaljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih
elementov iz točke 3, tako vlogo zavrne in
kandidata o tem obvesti v osmih dneh po
končanem odpiranju.
Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,

podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentacije
ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.
UO ERSRS bo na podlagi predloga komisije sprejel sklep o dodelitvi kreditov, o
čemer bo obvestil vse kandidate predvidoma v oktobru 1997.
7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– naložbam z višjo stopnjo pokritosti z
lastnimi sredstvi kreditojemalca;
– naložbam, ki izhajajo iz meddržavnih
obveznosti;
– naložbam, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, morje,
kraška področja, vodni viri, narodni parki);
poleg tega pa:
za delni namen 1. VOD
– naložbam s hkratnim urejanjem odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
voda;
– naložbam z oporečnostjo obstoječih
vodnih virov;
– naložbam z višjo stopnjo ogroženosti
obstoječih in novih vodnih virov;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 2. ČIS
– naložbam, kjer se dosega najmanj biološka stopnja čiščenja;
– naložbam v čistilne naprave kapacitete
do 10.000 enot (PE);
– naložbam z večjim obsegom zmanjšanja emisij na enoto vloženih sredstev (odprava večjega skupnega števila enot obremenitve, definiranih v uredbi o taksi za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95
in 8/96).
za delni namen 3. KAN
– naložbam, ki zajemajo priključitev
omrežja na čistilne naprave;
– naložbam, ki omogočajo zajem odpadne vode na širšem območju;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 4. ODP
– naložbam, ki zmanjšujejo količino odpadkov za končno odlaganje;
– naložbam, ki zagotavljajo uvajanje sistemov zbiranja in odstranjevanja odpadkov na širšem območju;
– naložbam, ki omogočajo razvrščanje
in ločevanje odpadkov z zagotovljeno nadaljnjo izrabo;
– naložbam v nova odlagališča ali povečanje kapacitet obstoječih odlagališč, ki zajemajo tudi sanacijo obstoječega odlagališča, pri čemer morajo kapacitete novega
ali povečanega odlagališča zadoščati za najmanj 40000 prebivalcev za najmanj 20 let;
– naložbam v sanacijo odlagališč, kjer je
izkazan vpliv na vir pitne vode;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 5. OMR
– naložbam na območju z višjo stopnjo
onesnaženosti zraka;
– naložbam, ki omogočajo zamenjavo
večjih količin okolju škodljivih kuriv;
– naložbam, ki zajemajo izdelavo priključkov do objektov uporabnikov;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.

za delni namen 6. BUS
– naložbam v vozila na pogon z zemeljskim plinom;
– naložbam v vozila za mestni promet;
– naložbam v vozila, ki bodo v celoti
nadomestila starejša vozila (razrez ali izvoz
starih vozil);
– naložbam za opravljanje prevozov na
območjih z višjo stopnjo onesnaženosti zraka;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
za delni namen 7. MER
– naložbam na območju z višjo stopnjo
onesnaženosti zraka;
– naložbam občin v opremo za imisijski
monitoring;
– naložbam z nižjimi specifičnimi investicijskimi stroški.
8. Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb
Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb je opredeljen v pravilniku ERSRS o
postopkih javnih razpisov za kreditiranje
(Ur. l. RS, št. 41/95, 54/95 in 61/96), podrobnejše opredelitve posameznih pojmov
in dokazil iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana
Ob-1536
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Novem mestu opr. št.
St 18/95 - 49 z dne 1. 4. 1997 stečajni
dolžnik Tesnila inženiring, export-import,
d.o.o., – v stečaju, Slovenska vas 5, p. Šentrupert objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup oziroma prodajo 5,23%
poslovnega deleža v družbi Tesnila – tovarna industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Velika Loka z izklicno ceno 4,975.351,30 SIT.
Kupec nosi vse stroške prenosa poslovnega deleža.
Za najboljšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno in ki ne
bo manjša od izklicne cene.
Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
dneva te objave.
Stečajni upravitelj bo o izbiri najboljšega ponudnika, vse ponudnike obvestil v 30
dneh po dnevu objave tega razpisa. Kupec
je dolžan skleniti pisno pogodbo o nakupu v
osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri,
kupnino pa v celoti plačati v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v 15
dneh od objave tega razpisa prispele na naslov družbe Finra – finančno računovodske
storitve in consulting Sevnica, d.o.o., Glavni trg 25, 8290 Sevnica. Na tem naslovu ali
po telefonu 0608/41-088 so vsak delovnik
med 9. in 13. uro na voljo tudi dodatne
informacije v zvezi s prodajo poslovnega
deleža.
Tesnila inženiring export-import, d.o.o.,
Šentrupert
Št. 12/97
Ob-1644
Veletrgovina Vema export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
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58. izredne seje upravnega odbora z dne
18. 4. 1997 razpisuje

izklicne cene za posamezno nepremičnino.
Varščino je potrebno poravnati na žiro račun podjetja Vetrans, d.o.o., Maribor, Tržaška c. 65, št. 51800-601-57481, odprt pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Maribor, ali na
kakšen drug nevtralni žiro račun po predhodnem dogovoru s prodajalcem nepremičnin. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do zaključka zbiranja ponudb s pripisom “varščina”. Varščina je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.
Javno zbiranje ponudb velja do 15. 5.
1997.
Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import, d.d., Maribor, Tržaška c. 65, dne 19. 5. 1997 ob 12.
uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najpozneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Kupnina je plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila. Prodajalec se ne obvezuje
skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ponudi
najvišjo kupnino. Prodajalec bo pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteval ponujeno ceno, način plačila, velikost nakupa,
tehnološko zaokroženost ter druge elemente ponudbe.
Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
Nepremičnine prodajamo po načelu “videno-kupljeno”. Prometni davek, druge dajatve in stroške prenosa lastništva plača uspešni ponudnik – kupec.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč takoj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.
Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.
Interesenti lahko dobijo dodatna pojasnila, pregledajo dokumentacijo in si ogledajo poslovne prostre po predhodnem dogovoru s Staničem po tel. 062/305-211.
Veletrgovina Vema,
export-import, d.d., Maribor

in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,
k.o., Razvanje, in sicer:
a) Poslovno-trgovski – skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 7.912,33 m2, z
možnostjo nakupa manjših kvadratur po dogovoru oziroma na osnovi etažnega projekta.
Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B) Poslovno-trgovski prostori v 1. nadstropju poslovne stavbe – skladiščni prostori v skupni površini do 6.448,12 m 2, z možnostjo nakupa manjših kvadratur po dogovoru oziroma na osnovi etažnega projekta.
Pričakovana cena je 800 DEM/ m2.
C) Pisarne v 1. nadstropju poslovne stavbe v skupni površini do 300,48 m2, z možnostjo nakupa manjše kvadrature po dogovoru oziroma na osnovi etažnega projekta.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
2. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,
na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m 2.
Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
3. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,
parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2 .
Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. Vratarnica s pripadajočim zemljiščem
v Mariboru, Tržaška c. 65, ki stoji na delu
parc. št. 563/5, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 40,77 m 2.
Pričakovana cena je 1.800 DEM/m2.
5. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarnici
s pripadajočim zemljiščem v Mariboru, Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št. 563/5, vl.
št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri 122,72 m2.
Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
6. Poslovni prostor v Zagrebu, Radičeva
10 (predstavništvo na trgu Bana Jelačiča) v
izmeri 139,22 m2 .
Pričakovana cena je 3,500 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb od
1. točke do vključno 5. točke.
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, priporočeno v zaprti kuverti z označbo “Nepremičnine”.
Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C) je vpisana zastavna pravica na listi C.
Posamezne nepremičnine se lahko kupujejo tudi po delih oziroma dva ali več kupcev en etažni del.
Pogoji javnega zbiranja ponudb pod
6. točko.
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične
in pravne osebe, in sicer priporočeno v zaprti kuverti z označbo “Nepremičnine”.
Poslovni prostor v Zagrebu, Radičeva 10,
v izmeri 139,22 m2, ni zemljiškoknjižno urejen, vendar bo prodajalec kupcu izročil dokumentacijo (kupoprodajno pogodbo) za kasnejšo izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa na
podlagi zakonov oziroma pravnih predpisov Republike Hrvatske.
Splošni pogoji javnega zbiranja ponudb
od 1. točke do vključno 6. točke.
Prijavi na razpis je potrebno priložiti o
vplačani varščini, ki znaša 10% navedene

Št. 07/97
Ob-1659
Na podlagi zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju:
zakon), pravilnika o pogojih za pridobitev
in dodeljevanje sredstev Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: sklad)
ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
17. 4. 1997 o finančnem načrtu in naložbeni politiki sklada v letu 1997 objavlja
upravni odbor Sklada za regionalni razvoj

drugi javni razpis
za dodeljevanje posojil in jamstev
projektom, ki so namenjeni
skladnejšemu regionalnemu razvoju in
ohranjanju
poseljenosti slovenskega podeželja
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje posojil
in jamstev sklada investitorjem (fizične osebe, poslovni subjekti in občine) z območij,
ki štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji na podlagi zadnje
objavljene uredbe, in sicer za posamezne
namene, opredeljene v točkah A, B, C, Č in
D tega razpisa.
Po tem razpisu je za financiranje projektov na voljo:
– za projekte kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (A) in projekte gospodarskih dejavnosti (B) 700,000.000 SIT,
– za premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov (C) 200,000.000 SIT,
– za dopolnilno financiranje projektov za
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja (Č) 50,000.000 SIT,
– za dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
(D) 300,000.000 SIT.
II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za
posojilo oziroma jamstvo na originalnem
obrazcu sklada vrste A (kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah), B (gospodarske dejavnosti) ali C (infrastruktura), odvisno od tega, za katero posojilo oziroma
jamstvo se poteguje. Vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
sklad od investitorja in so navedene na posameznem obrazcu.
2. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 1,5 mio SIT in ne več kot 10 mio SIT,
vlogi priložiti poslovni načrt.
3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 10 mio SIT, vlogi priložiti investicijski
program po metodologiji, objavljeni v priročniku za izdelavo investicijskega programa (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana).
4. Posojilo ali jamstvo je namenjeno za
isti projekt le enkrat, razen če gre za projekt, za katerega v prvem razpisu dodeljeni
znesek ni presegel 15% investicijske vrednosti. V tem primeru so dodeljena sredstva
klasificirana kot dopolnilna in se prosilec
lahko poteguje za posojilo oziroma jamstvo
še enkrat, če projekt poteka v več fazah. Ta
pogoj velja tudi za investitorje, ki so jim
bila sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v letih 1991 do
1994 že odobrena ter za investitorje, ki so
že dobili nepovratna sredstva CRPOV za
isti projekt.
5. Za namene, opredeljene v točkah A,
B, C in Č, lahko kandidirajo tudi investitorji, ki projekte izvajajo izven naselij, naštetih v uredbi, če izhajajo iz že izdelanih projektov CRPOV in VTC ali iz drugega celovitega programa, ki ga je sklad verificiral.
Investitorjem iz te točke se obrestna mera
poveča za 1 odstotno točko.
III. Finančni pogoji, skupni za vse namene
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1. Minimalna višina zaprošenih sredstev
je 1 mio SIT, razen posojil, ki so klasificirana kot posojila dopolnilne narave; v tem
primeru je najnižji znesek posojila 300.000
SIT.
2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
3. Posojila do 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
4. Posojila nad 2 mio SIT investitor praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
5. Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, izvršena v letu 1997 iz lastnih sredstev, vendar največ v višini 30% dodeljenega posojila. Prosilec lahko v obliki gotovine porabi
največ 20% dodeljenega posojila, a ne več
kot 350.000 SIT.
6. Posojila lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 30% lastnih sredstev.
IV. Pogoji za dodelitev in nameni dodeljevanja spodbud
A) Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Investitorji so lahko fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje kmetijske dejavnosti in bodo projekt izvajali v naseljih, naštetih med demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi.
1. Financiranje nakupov, obnove in programskih preusmeritev kmetij; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji
je lahko največ 60% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 15 let,
– obrestna mera TOM + 3,5%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
2. Financiranje izvedbe projektov dopolnilnih dejavnosti kmetij; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji
je lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 4%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije in vlogo A za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci pri krajevni enoti Hranilno kreditne službe v Slovenji.
B) Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti
Investitorji so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki in obrtniki, registrirani v Republiki Sloveniji in začetniki
(ki morajo pogoje za opravljanje dejavnosti
izpolnjevati ob kolavdaciji investicije), ki
bodo projekt izvajali v naseljih, naštetih med
demografsko ogroženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi.
1. Financiranje gospodarskih naložb, pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 5%,
– največ dveletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije in vlogo B za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci pri pooblaščenih
enotah Abanke v Sloveniji.

C) Premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov
Investitorji so lahko občine v Republiki
Sloveniji.
1. Premostitveno financiranje infrastrukturnih projektov krajev na demografsko
ogroženih in gorsko-višinskih območjih, ki
so vključeni v program CRPOV in VTC ali
kak drug celovit sektorski ali regionalni program, ki ga je sklad verificiral in so pogoj
za gospodarsko dejavnost, predvideno v programu; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji
je lahko največ 30% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila 2 leti,
– obrestna mera TOM + 6,5%,
– šestmesečni moratorij na odplačevanje
posojila,
– garancija občinskega proračuna.
Informacije in vlogo C za projekte iz te
točke lahko dobijo prosilci na sedežu sklada
v Ribnici.
Č) Dopolnilno financiranje projektov za
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja
Investitorji so lahko poslovni subjekti,
ki so v posameznih projektih predvideni kot
investitor.
1. Dopolnilno financiranje projektov, ki
izhajajo iz programov aktivne politike zaposlovanja na območju s posebnimi razvojnimi problemi; pogoji:
– delež posojila v finančni konstrukciji
je lahko največ 15% predračunske vrednosti,
– doba vračanja posojila 4 leta,
– obrestna mera TOM + 5,5%,
– največ enoletni moratorij na odplačevanje posojila.
Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.
D) Dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
1. Sklad dodeljuje jamstva investitorjem,
ki izpolnjujejo pogoje za katerokoli točko iz
točk A, B, C in Č, imajo podpisano pogodbo
z banko o dodelitvi posojila in ne morejo
pridobiti drugega jamstva zaradi negativnih
vplivov trga nepremičnin na območju s posebnimi razvojnimi problemi.
Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.
V. Merila za izbor
1. Sklad bo pri presoji projektov upošteval kriterije iz 10. člena zakona, in sicer:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta, za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (obseg lastnih sredstev pravne osebe, namenjenih financiranju projekta, obseg in vrsta drugih
virov financiranja),
– razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),
– boniteta pravne osebe, katere se dodeljujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrezne
inštrumente zavarovanja vračila dodeljenih
sredstev).
2. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:

– ki bodo zbrali večje število točk po
vrednotenju, izvedenem na podlagi kriterijev V.1. točke,
– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,
– v desetkilometrskem pasu ob mejah
Republike Slovenije,
– v gorsko-višinskih območjih.
3. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo
zbrale minimalnega števila točk za posamezen namen, vloge, ki bodo prispele prepozno in vloge, ki bodo prispele, ko bodo sredstva že porabljena (velja za točke C, Č in D),
bodo zavrnjene.
4. Sklad lahko prispele vloge brez soglasja prosilca prerazporedi v ustrezno kategorijo. Sklad s sklepom o dodelitvi sredstev odloča tudi o pogojih za določitev posameznega posojila, v primerih, ko razpis
omogoča razpon.
VI. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge.
2. Poslovni načrt (posojilo, ki je višje od
1,5 mio SIT in ne višje od 10 mio SIT).
3. Investicijski program (posojilo, ki je
višje od 10 mio SIT).
4. Dokazila o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe BON 3, za
s.p. in kmetijsko dejavnost potrdilo o plačanih davkih).
5. Registracijske listine družbe, priglasitvena listina za s.p., obrtno dovoljenje za
obratovalnice.
6. Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
7. Zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši od 1 meseca) in posestni list, če gre za
kmetijsko dejavnost.
8. Mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe (za kmetijsko dejavnost).
9. Mnenje banke o investicijskem programu (če zaprošeni znesek presega 10 mio SIT).
10. Ustrezno dovoljenje za gradnjo, izdano na prosilca (za novogradnjo in dograditev objekta).
11. Bilančni podatki za zadnji dve leti
poslovanja oziroma podatki o poslovanju v
zadnjih dveh letih.
12. Način zavarovanja posojila z ustrezno dokumentacijo (seznam nepremičnin, ki
jih investitor zastavlja in njihova vrednost,
sodna cenitev v primeru, če vrednost ni drugače izkazana ali druge oblike hipotekarnega zavarovanja).
VII. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je:
– za namene iz točke A in B do vključno
15. 6. 1997,
– za namene iz točk C, Č in D do porabe
namenskih sredstev oziroma do vključno
31. 10. 1997.
Sklad bo v tekočem mesecu enakovredno obravnaval vse popolne vloge C, Č in D,
ki bodo prispele do 15. v mesecu.
2. Prosilci pošljejo svoje vloge na naslov: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9, 1310 Ribnica (061/861-953), in
sicer na posebnih obrazcih sklada, ki jih
lahko kupijo od 29. aprila 1997 dalje
na pooblaščenih enotah Abanke in Hranilno kreditne službe oziroma na sedežu
sklada.
3. Posojilojemalci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklenili posojilno pogodbo
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z Abanko Ljubljana za namene, opredeljene
v točkah B, C in Č in s Hranilno kreditnimi
službami za namene, opredeljene v točki A.
Abanka in Hranilno kreditne službe bodo
posojilojemalcu zaračunale manipulativne
stroške. Posojilojemalca bremenijo tudi
stroški zavarovanja posojila.
4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso v
posameznem obrazcu zahtevano dokumentacijo.
Nepopolnih vlog sklad ne bo obravnaval. Sklad lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo. Sklad lahko na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
5. O dodelitvi sredstev bo odločal
upravni odbor sklada. Odločitev upravnega odbora je dokončna. Sklad bo v 15 dneh
po odločitvi dostavil prosilcem sklep o določitvi.
6. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri investitorju. Če bo sklad ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od
investitorja vračilo v enkratnem znesku. Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje po zakonu o predpisani meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.

Ogled je mogoč vsak dan po predhodni
najavi na sedežu DPN, d.o.o., (tel.
061/1234-605).
DPN, d.o.o., Ljubljana

5. Prometni davek, stroške cenitve in razpisa ter ostale dajatve, skupaj s stroški za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
6. Kupec poravna kupnino v roku 30 dni
po podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru
se pogodba razdre.
7. Sedanji najemnik stanovanja ima ob
enako izlicitiranih pogojih prednost nakupa.
8. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na tel. 067/24-900.
9. Javna dražba bo 10. dan po objavi v
prostorih Občine Postojna s pričetkom ob 8.
uri.
Občina Postojna

Št. 178/97
Ob-1610
DPN, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, razpisuje
javno dražbo
za prodajo zastavljenih premičnih stvari
1. Predmet prodaje je avtobus tip AM
360 BT.
2. Izklcina cena je 170.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
Javna dražba bo v torek, dne 6. 5. 1997
ob 10. uri na sedežu DPN, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 116, 1. nadstr.
3. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe, ki do ponedeljka 5. 5. 1997 vplačajo varščino v višini
10% izklicne cene. Varščino je treba vplačati na žiro račun prodajalca pri APP Ljubljana št. 50106-601-135-084, sklic na
št. 510946.
Plačana varščina se všteva v kupnino.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo prodajalec vrnil varščino v 3 dneh po
končani javni dražbi. Vplačana varščina se
ne obrestuje.
Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se
morajo pred javno dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom.
Uspeli dražitelj mora plačati prodajalcu
celotno kupnino v 5 dneh po javni dražbi.
Kupec lahko premičnino prevzame šele
po plačilu celotne kupnine.
Prometni davek in vse morebitne druge
stroške v zvezi s prodajo plača kupec.
Vse stvari so naprodaj po načelu “videno-kupljeno”.

Ob-1656
Tovarna volnenih odej Škofja vas v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo osnovnih sredstev
Javna dražba bo v torek, 6. maja 1997 ob
10. uri v prostorih Tovarne volnenih odej,
Škofja vas 40, Škofja vas.
Prodajali bomo:
1. tekstilne stroje (mikalnik, predilni,
previjalni, sušilnica, stepalnik, snovalni,
kontrolni, šivalni, kosmatilni, pralni, centrifuga, strižni, brusilni),
2. tovorni vozili Cimos Citroen TPC 35,
3. pisarniško pohištvo in opremo,
4. razno opremo in naprave.
Pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki pred dražbo vplačjo
varščino v višini 10% izklicne cene vsakega
predmeta oziroma najmanj 2.000 SIT, in
sicer na žiro račun št.: 50700-690-885 s pripisom “za dražbo” ali pri blagajni stečajnega dolžnika na dan dražbe v času ogleda.
Predstavnik pravne osebe mora imeti
pooblastilo.
Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili v roku treh dni po dražbi.
Prometni davek in stroški prepisa, kar ni
všteto v izklicnih cenah, plača kupec.
Prodajali bomo po načelu “videno-kupljeno”.
Seznam predmetov bo na ogled na sedežu stečajnega dolžnika Škofja vas 40 od 28.
aprila 1997 naprej.
Predmeti bodo na ogled v ponedeljek, 5.
maja 1997 od 10. do 12. ure in v torek, 6.
maja od 8. do 9. ure.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri stečajnemu upravitelju Zvonimiru Hudeju, telefon 063/34-730.
Tovarna volnenih odej
Škofja vas
Ob-1560
Občina Postojna objavlja na podlagi statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96) in
sklepa občinskega sveta št. 06100/001/96 z
dne 23. 12. 1996
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 5/I. nad. v Postojni, Kidričevo naselje 10 v izmeri 46,26 m2.
2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenilnega zapisnika in znaša 3,447.818 SIT.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
4. Dražitelji se morajo pred javno dražbo izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene na žiro račun
Občine Postojna, št. 52200-630-61215, ki
se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku
8 dni.

Št. 500-70-011/96-004
Ob-1566
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v skladu s 4. točko javnega razpisa
pogojev za pridobitev kontingenta delovnih
dovoljenj za delo v ZRN (Ur. l. RS, št.
80/94) objavlja, da ZRN, v obdobju od 1. 4.
1997 do 30. 6. 1997, ne izdaja delovnih
dovoljenj za delo v okviru delovršnih pogodb, sklenjenih na podlagi meddržavnega
sporazuma, za delo v okrožjih za katere so
pristojni naslednji uradi za delo: 031 Neubrandenburg, 032 Rostock, 033 Schwerin,
034 Stralsund, 035 Cottbus, 036 Eberswalde, 037 Frankfurt (Oder), 038 Neuruppin,
042 Dessau, 043 Halberstadt, 044 Halle, 045
Magdeburg, 046 Merseburg, 047 Sangerhausen, 048 Stendal, 049 Wittenberg, 070
Altenburg (Th), 071 Annaberg, 072 Bautzen, 073 Chemnitz, 076 Oschatz, 078 Plauen, 079 Riesa, 092 Zwickau, 093 Erfurt,
094 Gera, 095 Gotha, 096 Jena, 097 Nordhausen, 097 Suhl, 9 AAe I–IX Berlin, 217
Bremerhaven, 224 Emden, 241 Helmstedt,
247 Leer, 281 Wilhelmshaven, 333 Dortmund, 341 Duisburg, 345 Gelsenkirchen.
V vseh ostalih okrožjih, ki niso navedena v spisku, slovenska podjetja pridobivajo
delovna dovoljenja v skladu z objavljenimi
pogoji. Delovnih dovoljenj ni mogoče pridobiti za delavce slovenskih podjetij, ki niso slovenski državljani.
Informacije na ministrstvu: Radak, tel.
061/178-33-38, vsak dan po 13. uri.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Ob-1575
Tennis College Bombač, Jeranova 25,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
podolgovate oblike. Na levi strani je bil stiliziran mali B, s teniško žogico na vrhu,
poleg pa napis: TENNIS COLLEGE IZTOK
BOMBAČ LJUBLJANA, Jeranova 25 Tel.:
061/214-172.
Anđelić Miljan, C. na Lahom, Laško,
preklicuje priglasitveni list. p-23097
Bomark d. o. o., Cesta v Zg. Log 38,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
040346056, izdala zavarovalnica Tilia.
s-23300
Brezovnik Štefan, Rožna dolina c. 3/6,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list, opravilna št. 28-0827/94. s-23009
Djukić Bronivoj, Morova 25d, Izola, preklicuje priglasitveni list, št. 040-1074/97,
izdano leta 1997. g-23322
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Ekteam d. o. o., Slovenčeva 23, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico in taloni,
št. 0455816, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-23318

Beden Andrej, Ul. Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, potni list št. AA 114184. s-23208
Begić Zekija, Krvinova 8, Ljubljana, potni list št. AA 675263. s-23224
Blatnik Janez, Pot Draga Jakopiča 14,
Ljubljana, potni list št. AA 321043. s-23355
Božič Igor, Mali Podlog 24, Leskovec,
potni list št. AA 270556. p-23104
Bogataj Maja, Ul. Ivana Suliča 11, Šempeter pri G., potni list št. BA 411212.
p-23088
Bonifacio Patrick, Galilejeva 10, Piran,
potni list št. AA 511484. g-23167
Bračič Ante, Janševa 7a, Radovljica, potni list št. AA 332136. s-23164
Brezovšček Vladimir, Goriške fronte 40
A, Šempeter pri G., potni list št. BA 81914.
p-23090
Bučar Blaž, Gornji trg 28, Ljubljana, potni list št. AA 531475. s-23255
Bučar Branko, Strossmayerjeva 20,
Ljubljana, potni list št. AA 531476. s-23252
Bučar Darja, Gornji trg 28, Ljubljana,
potni list št. AA 531480. s-23254
Bučar Dejan, Strossmayerjeva 20, Ljubljana, potni list št. AA 41046. s-23253
Cencelj Vojko, Spodnji Okrog 1, Motnik, potni list št. BA 460912. p-23071
Čelikovič Redžo, Pot na Bistriško planino 3, Tržič, potni list št. BA 394239.
p-23125
Davidović Nikola, Ul. Janeza Puharja 1,
Kranj, potni list št. AA 138608. s-23028
Debelak Kristjan, Buče 28, Planina pri
Sevnici, potni list št. AA 393578. p-23136
Dedić Adisa, Gimnazijska cesta 15F, Trbovlje, potni list št. AA 992738. s-23074
Dedić Šefik, Gimnazijska cesta 15 F, Trbovlje, potni list št. AA 811896. s-23075
Dekleva Vesna, Plenčičeva ulica 1, Izola, potni list št. BA 403922. p-23111
Djinaj Ljuljete, Keleminova 9, Maribor,
potni list št. BA 504646. p-23129
Dolenc Vida, Sopotnica 15, Škofja Loka, potni list št. BA 74864. s-23206
Erjavec Tatjana, Milčinskega ulica 6, Celje, potni list št. AA 749938. g-23223
Flegar Robert, Št. Kovača 9, Murska Sobota, potni list št. AA 414095. p-23028
Flis Antonija, Lokev 11A, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 070151.
p-23084
Grah Robert, Cesta Cirila Kosmača 16,
Šmartno, potni list št. AA 18339. s-23217
Gruden Tomaž, Zlato polje 17, Kranj,
potni list št. AA 920573, izdala UE Kranj.
s-23290
Guček Milivoj, Štefanova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 144675. s-23248
Hajdinjak Bojan, Bodonci 44, Bodonci,
potni list št. AA 772726. p-23074
Hojski Gabrijela, Rožičeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 603536. s-23062
Hojski Jelka, Rožičeva 3, Ljubljana, potni list št. AA 603535. s-23061

Horvat Slavko, Černelavci, Pušča 117,
Murska Sobota, potni list št. BA 80853.
p-23050
Hržič Matilda, Senik 24, Tomaž, potni
list št. AA 181916. g-23008
Ibradžić Esad, Koroška cesta 18, Tržič,
potni list št. AA 727257. p-23046
Ibrahimović Sabina, Ul. St. Bokala 1A,
Jesenice, potni list št. AA 662537. p-23007
Jakič Saša, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, potni list št. AA 932465. s-23271
Knez Milena, Trebinjska 14, Ljubljana,
potni list št. BA 144761. s-23378
Kolar Matija, Malgajeva 20, Celje, potni
list št. BA 169367. g-23369
Končar Vida, Konjšica 26, Polšnik, potni list št. AA 670501. s-23256
Kopač Andrej, Endliherjeva 4, Ljubljana, potni list št. AA 216556. s-23113
Koren Martin, Prežihova 5, Zgornja Polskava, potni list št. BA 533995. s-23379
Kozole Marjetka, Klanska ulica 11, Medvode, potni list št. BA 415251. s-23054
Košir Zdravko s. p., Smokuč 105, Žirovnica 64274, priglasitveni list, št.
14-06-81-95 z dne 10. 4. 1995. p-23040
Košuta Kristjan, Volčja Draga 97a, Volčja Draga, potni list št. AA 173966. p-23043
Križančič Mitja, Pušnikova 2, Maribor,
potni list št. BA 1422. p-23009
Krsnik Marija, Brezje 24, Tržič, potni
list št. BA 223223. g-23367
Kurtović Rifat, Vojkova 10, Sežana, potni list št. AA 739293. p-23116
Kuzma Srečko, Trg svobode 12/b, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 126480.
g-23051
Langus Zagorka, Preglov trg 1, Ljubljana, potni list št. AA 680500. s-23210
Lavrenčič Danica, Vilharjeva 49, Ajdovščina, potni list št. AA 910113. g-23353
Lavrenčič Drago, Vilharjeva 49, Ajdovščina, potni list št. AA 221075. g-23352
Likovič Robert, Novo pole c. VII 123,
Ljubljana, potni list št. AA 414056. s-23287
Lunder Igor, Jakčeva 10, Ljubljana, potni list št. BA 39599. s-23066
Lunder Vogrinčič Gabrijela, Polanškova
5, Ljubljana, potni list št. AA 1859. s-23260
Markovič Dragan, Krtina 53, Domžale,
potni list št. BA 511621. s-23229
Marolt Andrej, Celovška 287, Ljubljana,
potni list št. AA 830082. s-23251
Maver Miha, Dol. Podboršt pri Trebnjem
13, Trebnje, potni list št. BA 489174. p-23031
Metzkar Bojan, Slovenska 21, Murska
Sobota, potni list št. AA 254664. p-23055
Mlakar Dušanka, Popovičeva 7, Maribor, potni list št. AA 970221. p-23047
Mlakar Milena, Apače 180, Lovrenc,
potni list št. BA 260381. s-23052
Mlinarič Nada, Brodarjev trg 12, Ljubljana, potni list št. AA 601528. s-23080
Mužinčič Alenka, Razkrižje 57, Ljutomer, potni list št. AA 72976. p-23044

Golavšek Vida, Slovenska 30, Mengeš,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
06-0749/94, matična št. 5761787. p-23041
Grubelnik Ivan s. p., Zgornji Lehen 8,
Ribnica na Pohorju, preklicuje priglasitveni
list, št. 43-204/94. g-23347
Krajšek Stanislav, Zadobrova 68, Škofja
vas, preklicuje štampiljko z napisom Bistro
Škorpijon Krajšek Stanislav. g-23096
Lesdog d. o. o., Jesenov vrt 3, Kočevje,
preklicuje delovno knjižico na ime Mrdja
Milan, št. 04244944405, izdano leta 1997.
s-23372
Lisjak Boštjan, Kermavnerjeva 9, Ljubljana, preklicuje odločbo obrtnega dovoljenja, št. 028875/0907/00-35/1995. s-23282
Misterix d. o. o., Proletarska 4, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0419154, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-23291
Podlesnik d. o. o., Morje 162, Fram, preklicuje COOP dokument, št. 1968, izdan pri
Ministrstvu za promet in zveze v Ljubljani.
s-23178
Rajter Zala, Dobja vas 121, Ravne na
Koroškem, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 45-708/96 z dnem 9. 5. 1996.
p-23092
Repnik Janez, Cankarjeva 44, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list z opravilno številko 15-0616/94. s-23212
Slip d. o. o., Vrtna pot 2, Brezovica,
preklicuje zavarovalno polico, št. AO
0466029. s-23029
Sok Karmen, Kred 2, Kobarid, preklicuje
obrtno
dovoljenje,
št.
05359/0773/00-65/1995 in reprezentativno
obrtno dovoljenje, št. 005359. p-23114
Tomc Viktor, Gotska 11, Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino: Prevozništvo
Viktor Tomc s. p. Gotska ul. 11, Ljubljana,
tel (061) 577301. s-23289
Vodopivec Jože, Brezje 7, Šentjernej,
preklicuje priglasitveni list, št. 038/0633-94.
g-23350

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Balukčič Drago, Zlatnarjeva pot 8, Kranj,
potni list št. AA 343374, izdala UE Kranj.
p-23132
Bedekovič Slavko, Gornja Bistrica 64,
Lendava, potni list št. AA 478064. p-23030
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Muhič Jože, Ul. Pinka Tomažiča 3, Sežana, potni list št. BA 27759. p-23106
Munda Milan, Rakovci 41, Sveti Tomaž,
potni list št. AA 481725. g-23245
Nikolič Saša, Berglesova 32, Maribor,
potni list št. BA 571326. p-23054
Oprešnik Valter Gregor, Slape 34, 1000
Ljubljana, potni list št. AA 246118. s-23364
Padežnik Martin, Cesta Miloša Zidanška
6, Šentjur, potni list št. AA 012656. p-23077
Pesner Pierre, Bruessekerstrasse 165,
Koeln, potni list št. BA 540205. s-23316
Petek Romano, Langusova 1, Ptuj, potni
list št. BA 518927. s-23166
Peterlin Saša, Mestni log V/5, Kočevje,
potni list št. AA 271929. g-23360
Pipunič Marjan, Vršac, potni list št. BA
475239. p-23026
Pipuš Slavko, Trg 4. aprila 7, Mežica,
potni list št. AA 387134. g-23249
Pirc Sonja, Miren 142/c, Miren, potni
list št. AA 549699. g-23215
Pirc Sonja, Miren 142/c, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 066292. g-23216
Ploj Majda, Kalahova 1a, Maribor, potni
list št. BA 1483. p-23091
Podlesnik Ivan, Pod gozdom 4, Mirna,
potni list št. AA 381488. p-23115
Poljanc Franc, Sebenje 24, Tržič, potni
list št. AA 190617. p-23035
Poljanc Vesna, Sebenje 24, Tržič, potni
list št. AA 190618. p-23034
Poljanšek Marija, Jakoba Zupana 8a,
Kamnik, potni list št. AA 289298. s-23319
Polšak Danica, Pod brezami 5, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 745570. p-23130
Polšak Ivan, Pod brezami 5, Spodnja
Idrija, potni list št. AA 764957. p-23131
Popič Jože, Mladinska ulica 4a, Vuzenica, potni list št. AA 026939. p-23003
Potočnik Uroš, Partizanska 1, Koper,
potni list št. AA 205839. s-23203
Povše Aleš, Uršičev štradon 40, Ljubljana, potni list št. BA 187575. s-23234
Povše Maja, Uršičev štradon 40, Ljubljana, potni list št. AA 872064. s-23235
Predan Rok, Športna ulica 17, Ljubljana,
potni list št. BA 124117. s-23073
Pugelj Branko, Bobkova ulica 16, Ilirska
Bistrica, potni list št. BA 543923. s-23005
Ramić Slavica, Raičeva 17, Ljubljana,
potni list št. AA 682166. s-23117
Rodman Tomaž, Menardova ulica 59,
Ljubljana, potni list št. AA 145548. s-23079
Rojko Robert, Vrbanska 168, Maribor,
potni list št. AA 136704. p-23126
Rok Anton, Na vasi 34, Rakek, potni list
št. AA 278122. g-23366
Rok Antonija, Na vasi 34, Rakek, potni
list št. BA 214697. g-23361
Ružič Boštjan, Tišina 37a, Tišina, potni
list št. BA 139441. p-23048
Skube Matjaž, Tavčarjeva 7, Jesenice,
potni list št. AA 574293. p-23089

Simčič Borut, Ul. OF 6, Logatec, potni list
št. AA 129727, izdala UE Logatec. s-25048
Smajić Emina, Šaleška c. 19, Velenje,
potni list št. BA 103231. p-23127
Stankić Milanka, Gradišnikova 20,
Borovnica, potni list št. AA 195620.
s-23115
Stojnič Anton, Grabrovec 34, Metlika,
potni list št. AA 089091. g-23368
Stopar Jure, Prešernova 22, Slovenj Gradec, potni list št. AA 944599. g-23236
Sušnik Marija, Malgajeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 452092. s-23022
Svetlič Nina, Krojaška ulica 6, Ljubljana, potni list št. AA 343854. s-23219
Svoljšak Milena, Slamnikarska ulica
27, Domžale, potni list št. AA 13917.
s-23002
Šinkovc Rok, Jana Husa 80, Ljubljana,
potni list št. AA 44564. s-23269
Špoljarič Kaja, Mačkovci 57, Domžale,
potni list št. AA 364796. s-23090
Špoljarič Sonja, Mačkovci 57, Domžale,
potni list št. AA 325756. s-23089
Štruc Andrej, Partizanska ul. 49, Radlje
ob Dravi, potni list št. BA 0327730.
p-23045
Šušteršič Matjaž, Zgornje Bitnje 214,
Žabnica, potni list št. BA 561540, izdala UE
Kranj. s-23295
Tanko Vesna, Ul. heroja Rojška 24, Celje, potni list št. AA 276242. g-23370
Terčelj Bogdan, Pavšičeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 877816. s-23239
Tomc Viktor, Gotska 11, Ljubljana, potni list št. BA 561285. s-23288
Tomšič Tanja, Ulica Vena Pilona 18, Koper, potni list št. BA 400781. g-23105
Tomšič Urška, Ulica Vena Pilona 18,
Koper, potni list št. BA 400782. g-23104
Turk Lidija, Obrtniška 8, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 21434. p-23080
Urbanč Jože, Vadarci 48, Bodonci, potni
list št. BA 547781. p-23029
Uršič Drolc Ivan, Kotnikova 2, Ljubljana, potni list št. AA 59851. s-23358
Viher Stanislava, Kidričeva 32a, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št,
AI022867. p-23087
Vimer Uršula, Malejeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 306728. s-23112
Vogrinčič Srečko, Polanškova 5, Ljubljana, potni list št. AA 1833. s-23261
Vuković Svjetlana, Plešičeva ulica 49,
Ljubljana, potni list št. BA 67194. s-23181
Zalar Janko, Jarška 31, Ljubljana, potni
list št. BA 375070. s-23091
Zemljič Franc, Črnci 15B, Gornja Radgona, potni list št. BA 299060. p-23082
Žižek Denis, Ižakovci 53, Beltinci, potni
list št. AA 557907. p-23025
Žigante Metka, Bežkova ulica 6, Koper,
potni list št. AA 510141. g-23168
Živec Lucija Živa, Miklošičeva 4/c,
Domžale, potni list št. AA 156151. p-23124
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Druge listine
Ališič Milena, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce Kranj, izdano leta 1975
na ime Miranovič. s-23292
Aplenc Alenka, Resljeva cesta 32, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-23082
Avramovič Igor, Gosposvetska 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7872.
s-23095
Avsec Jožica, Šklendrovec 45, Zagorje,
spričevalo 1. letnika Pedagoške gimnazije,
izdano leta 1978 na ime Kovač. g-23330
Ašič Viki, Zagrad 12B, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 28393. p-23062
Babič Tomaž, Adamičeva 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-23227
Babnik Doroteja, Tomačevska cesta 48
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 47470, S 296002, izdala UE Ljubljana.
s-23023
Bajramovič Irena, Vošnjakova 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
197020. s-23320
Bajramovič Irena, Vošnjakova 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 413550, izdala zavarovalnica Tilia. s-23321
Bambič Greta, Bukovščica 35, Selca,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Groharja
Škofja Loka, izdano leta 1993. g-23325
Ban Branko, Stolovnik 59, Brestanica,
vozniško dovoljenje, št. 15495. p-23021
Ban Matej, Marice Kovačeve ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o končanem razredu
OŠ, izdal Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta
1995. s-23078
Barbiš Pavel, Topolc 68, Ilirska Bistrica,
spričevala Srednje kovinarske šole Koper,
letniki 1982, 1983 in 1984. g-23093
Baumkircher Gorazd, Kersnikova 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264806, št. reg. 143284. s-23161
Baša Manica, Jasen 13a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6929.
s-23180
Bedinik M., Kočice 25, Žetale, delovno
knjižico, št. 35863. p-23016
Bela Srečko, Sele 54, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5384.
g-23306
Belšak Viktorija, Ulica 5. Prekomorske
14, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7030, izdala UE Ptuj. g-23185
Benedičič Uroš, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 24890. g-23042
Benedičič Uroš, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 24890. g-23344
Benkič Jože, Šmarješke Toplice 174,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 13237. g-23293
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Benčan Janko, Dolenja vas 33, Cerknica, potrdilo o opravljenem tečaju za traktorista, izdano leta 1995. g-23145
Bergles Ciril, Partizanska 37, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29858.
p-23022
Berglez Tomaž, Za jezom 12, Tržič, delnice M-banke, št. 00865010. g-23036
Bernot Alenka, Godič 38, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16470.
s-23373
Bivic Nataša, Maroltova 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29369.
s-23106
Bizjak Anton, Zagon 6a, Postojna, diplomo Srednje gradbene šole Kranj, št.
12/75. g-23301
Blažič Breda, Gl. trg 44, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. 7947. p-23017
Blagović Antun, Gradiška 15, Straža,
spričevalo Gostinske šole. p-23063
Bliznac Luka, Poljska pot 9, Prade, Koper, delovno knjižico. g-23064
Božič Gverino, Cesta ob potoku 7, Log
pri Brezovici, spričevalo OŠ 25. maj Prestranek, izdano leta 1969. s-23315
Božičkovič Mirjana, Britof 231a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0410786. g-23303
Bobič Boštjan, Zg. plavž 16, Jesenice,
osebno izkaznico. g-23032
Bohinc Borut, Poljane 15, Poljane, spričevalo 3. letnika Srednje ekon. in upr. administrativne šole Kranj, izdano leta 1996.
g-23329
Boljka Janez, Maroltova 16, Ljubljana,
delovno knjižico. s-23204
Bolčina Dušanka, Vas 17, Vrhnika, delovno knjižico. s-23338
Bombač Nada, Tumova 6, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 9900. p-23005
Bošnar Višnja, CMO 10, Ptuj, vozniško
dovoljenje, št. 15035. g-23017
Bošnjak Mateja, Polje c. XII/6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3241.
s-23129
Brajdič Duško, Belokranjska 76, Novo
mesto, delovno knjižico. g-23275
Brajdič Zdenko, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 28206.
g-23274
Brezovnik Marjana, Gmajna 48a, Slovenj Gradec, delovno knjižico, št. 19253.
g-23018
Briški Nina, Bračičeva 2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10514.
g-23244
Brumec Ivan, Trnovec 2, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
714. g-23143
Brumec Sebastijan, Lovrenc, spričevalo.
p-23081
Brvar Vesna, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10879.
s-23183
Cantarutti Silva, Klenik 2, Pivka, zavarovalno polico, št. 0402175, izdala zavarovalnica Adriatic. g-23334

Cej Andrej, Šmihel pod Nanosom 2, Postojna, spričevali 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Strojne šole. g-23011
Cesar Miran, Cesta na Rožnik 11, Mozirje, zavarovalno polico, št. 463808, izdala
zavarovalnica Adriatic. p-23107
Cimperman Henrik, Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 101935, št. reg. 125318.
s-23132
Cincilj Milena, Titov trg 1, Velenje, zavarovalno polico, št. 0403418, izdala zavarovalnica Adriatic. p-23141
Ciringer Majda, Peruzzijeva 88, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
124436. s-23356
Cizej Kristina, Latkova vas 199, Prebold,
listino. g-23311
Curanovič Mirjana, Lepa cesta 27b, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 749.
g-23092
Cuznar Anton, Log 7, Kranjska gora,
spričevalo Srednje gradbene šole Ljubljana,
izdano leta 1971. s-23376
Čander Igor, Lahovna 21, Celje, listino.
p-23018
Časar Stanko, Meža 155, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-23120
Čejvanović Meho, Velika Kladuša, spričevalo Šolskega centra Litostroj, izdano leta 1985. s-23122
Čelica Tatjana, Metoda Mikuža 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 29645.
s-23053
Čepar Mirjan, Barka 42, Vremski Britof,
spričevalo OŠ, šolsko leto 75/76. g-23188
Čerpnjak Cvetka, Bodonci 119, Bodonci, vozniško dovoljenje, št. 19577. p-23049
Črešnar Liljana, Liptovska 18, Slovenske Konjice, zaključno spričevalo Frizerske
šole v Celju, letnik 1981. s-23056
Črešnik Mija, Trbonje 3, Trbonje, spričevalo Srednje kov. šole, izdano na ime Kupljen. p-23073
Dedeić Vlado, Preglov trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10883.
s-23128
Destradi Valentin, Dantejeva 12, Izola,
vozniško dovoljenje. p-23013
Dobravc Marjana, Trg revolucije 2a, Trbovlje, zaključno spričevalo Šole za prodajalce. g-23298
Dobravec Jože, Kneža, Most na Soči,
zaključno spričevalo Avtomehanične šole,
izdano leta 1969. s-23213
Dolar Stanislav, Stranice 66, Stranice,
vozniško dovoljenje, št. 6537. p-23068
Dolinar Branko, Tržaška 24, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
853511. s-23374
Draščič Robert, Brilejeva 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 156679.
s-23174
Drevenšek Ivan, Kušarjeva ulica 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo, izdal Šolski center tiska in papirja, leta 1974.
s-23103

Duh Rudolf, Tomšičeva 5, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12420. p-23128
Dujc, Osojna 1, Izola, vozniško dovoljenje. p-23014
Durmiši Nuhi, Zupančičeva 26, Koper,
priglasitveni list. g-23037
Emeršič Jurij Pavel, Čufarjeva ulica 16,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 1996. s-23126
Fartek Zlatka, Šulinci 81, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 32040. p-23075
Feldin Ernest, Ljubljanska 56, Celje,
spričevalo ŠTV 533. p-23057
Ferjančič Julijan, Grabrijanova 4, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
579669. g-23294
Filipič Vlasta, Titanova 7, Radenci, tri
delnice, št. 920746, izdal Mercator. g-23323
Fon Savo, Sužid 44, Kobarid, vozniško
dovoljenje. p-23053
Forstner Marjan, Rojčeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 177834.
s-23304
Franzen Thaler Jana, Kidričeva 4a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15204, izdala UE Škofja Loka. s-23357
Fujs Bojan, Šačamerci 49, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 20113. p-23015
Gaberšček Drago, Dobrič 27, Polzela,
delovno knjižico. p-23086
Gašperič Boštjan, Sp. Ključarov 1, spričevalo, šolsko leto 94/95. p-23076
Glas Rudi, Presladol 49 a, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5225. p-23138
Glavač Avgust, Gorca 7, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 25802.
g-23341
Gogov Eva, Frankovo naselje 169, Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico, št.
463129. g-23332
Golob Franc, Sp. Ščavnica 26, Radenci,
3 delnice M-banke, št. 01088459. g-23136
Golob Jadranka, Sajovčeva ulica 5, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1977. s-23134
Golob Vanda, Prihova 44, Nazarje, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje, izdano leta 1984. s-23040
Gorenc Lucija, Prušnikova 79, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240465, št. reg. 79586. s-23001
Gorjanc Franc, Prade, cesta XIII 3, Koper, zavarovalno polico, št. 0412255.
g-23147
Gorza Drago, Markovci, vozniško dovoljenje, št. 11265. p-23023
Grabenšek Simona, Ljubljanska 22, Celje, vozniško dovoljenje, št. 23607. p-23064
Gregorin Dušan, Kraigherjeva 1 b, Ptuj,
3 delnice I emisije M-banke, št. 00353299.
g-23193
Grešak Stanko, Petrovče 142, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
179321. p-23058
Groznik Bojan, Šentvid pri Stični 82,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem
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izpitu Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani strojni odsek, izdano leta 1977. s-23024
Grošelj Štefan, Triglavska 4, Radomlje,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole Ljubljana, izdano leta 1957. s-23231
Gruden Tomaž, Šuceva 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1091419,
izdala UE Kranj. g-23071
Guček Dunja Polonca, Spodnji Log 32,
Litija, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdana leta 1986. s-23003
Hartman Jože, Sp. Bitnje 42, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 0350208. g-23196
Havziu Ćani, Trubarjeva ulica 1, Radovljica, delovno knjižico. s-23158
Himelrajh Štefka, Nikola Tesla 8, Radenci, delnice M-banke. g-23138
Horvat Matilda, Mariborska c. 60, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16489,
izdala UE Ptuj. g-23186
Horvat Slavko, Pušča 117, Černelavci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23967. p-23051
Hren Edo, Stranska pot I 2, Grosuplje,
zaključno spričevalo Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1985. s-23262
Hudolin Mitja, Kutinova ulica 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
602471, št. reg. 38133, izdala UE Kranj.
s-23228
Hvala Roland, Klinja vas 74, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 73/72,
izdala Poklicna avtomehanska šola Novo
mesto dne 24. 6. 1972. s-23048
Jakovljevič Drago, Polanškova 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
167608. s-23221
Jandrok Marjan, Šenbric 15, Velenje, zavarovalno polico, št. 15465. p-23094
Janežič Silva, Vinski vrh 40, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 337. g-23038
Jankovič Velimir, Trg Celjskih knezov
5, Celje, zavarovalno polico, št. 0476731.
g-23190
Jančar Gregor, Povšetova 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33504.
s-23076
Jančigaj Janez, Dole pri Krašcah 37,
Domžale, vozniško dovoljenje, št. 22473.
s-23162
Jež Mira, Gregorčičeva 14 A, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-23011
Jeftič Mile, Miškovci, Derventa, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1977. s-23243
Jenko Anže, Seidlova, Novo mesto, vozniško dovoljenje. p-23066
Jeraj Marjan, Trške njive 12, Žužemberk, spričevalo Poklicne šole za voznike
Novo mesto, izdano leta 1977. s-23280
Jerebič Barbara, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-23226
Jerman Ivan, Prečna ulica 7A, Radomlje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-482/12-77. s-23030

Jerom Sebastijan, Šmarješke Toplice 68,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 30703, izdala UE Novo mesto.
g-23154
Jesih, Belčji vrh 37, Metlika, vozniško
dovoljenje. p-23122
Jezerkič Senad, Cesta v Rovte 7, Jesenice, spričevali 3. in 4. letnika Strojne tehnične šole in diplomo. g-23331
Jus Irena, Kajuhova 1, Kidričevo, delnice M-banke. g-23068
Juvan Uroš, Izlake, vozniško dovoljenje.
p-23060
Kalar Jelka, Tolminska ulica 12a, Ljubljana, 9 delnic II emisije, št. 01059165.
s-23127
Kališnik Alojzija, Dravograd, vozniško
dovoljenje. p-23006
Kališnik Alojzija, Koroška 21, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 1230. p-23142
Kalčič Tjaša, Podgrajska 30, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
233461. s-23351
Kapš Ivan, Seidlova 24, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14288.
g-23043
Kačičnik Darja, Celjska c. 34, Vojnik,
zaključno spričevalo. p-23065
Kern Stanko, Partizanska c. 5, Kranj,
obrtno dovoljenje, št. 26485/0769/00-28/95,
reg. št. 75121. g-23198
Kirasič Branko, Tržaška 39, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0262388. s-23133
Klemenčič Damjan, Cven 79/b, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ljutomer. g-23100
Klemenčič Tanja, Sv. Duh 197, Škofja
Loka, vozno karto, št. 413291. g-23197
Knapič Milan, Celjska cesta 51, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4462.
p-23123
Koželj Peter, Zgornje Bitnje 4, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807197, št. reg. 37590, izdala UE Kranj.
g-23343
Kocjan Jelka, Rožna dolina c II 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730911, št. reg. 176820. s-23165
Kodermac Bogdan, Neblo 40, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. p-23038
Kodrin Karmen, Krištandolska cesta 11,
Hrastnik, spričevalo OŠ NHR Hrastnik.
g-23088
Kofol Mariella, Rižana 21/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 6731. g-23195
Kolbl Kristjan, Razlagova 18A, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10447, izdala UE Ljutomer. p-23042
Kolenc Majda, Cesta v Pregavor 4, Izola, zavarovalno polico, št. 360973. g-23159
Komar Aleksander, Bernikova 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
17783. s-23268
Komić Osman, Milčinskega 68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
169464. s-23314

Komotar Maruša, CZB 21, Litija, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdano
leta 1996. s-23107
Konvalinka Matjaž, Krivec 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8413.
s-23026
Končar Vida, Konjšica 26, Polšnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9192. s-23257
Koritnik Zdenka, Gotska 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 156520.
s-23173
Kosec Mihael, Klavčičeva 5, Kamnik,
diplomo, št. 570 Srednje kovinarske in usnjarske šole v Domžalah. g-23155
Kotnik Anton, Landak 19, Nova Cerkev,
zavarovalno polico, št. 0409367. g-23019
Kovač Leon, Prinčičeva 1, Ljubljana,
spričevalo OŠ Franc Rozman Stane Ljubljana, izdano leta 1983. s-23375
Kovač Tatjana, Rojska cesta 2, Domžale, 6 delnic I. emisije M-banke, št.
00394513. s-23246
Kovačič Gregor, Kersnikova 37, Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št. 15214,
izdal LPP. s-23359
Kovše Tatjana, Sveti Tomaž 9, Tomaž,
zavarovalni
polici,
št.
AA-PON-01
109223-109224 in AA-PT 03906. g-23313
Košir Pavel, Visoko pri Poljanah 4, Škofja Loka, spričevala 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo Kovinarske šole v Škofji
Loki. s-23177
Košir Renata, Tomačevo 37, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38414.
s-23050
Košti Branko, Moravci 72/b, Mala Nedelja, delnice M-banke. g-23139
Kočevar Ivan Martin, Kamna Gorica 50,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 16593. g-23302
Krajnc Marinka, Partizanska pot 3, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 0379897.
p-23093
Krajnc Matjaž, Gosposvetska 22, Maribor, indeks Tehn. fakultete, št. 93363199,
izdano leta 1990. g-23308
Krajnik Janez, Harčje Brdo 1, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
14377. s-23241
Kravanja Tina, Mačkovo naselje 25, Šenčur, spričevalo 3. letnika Srednje ekon. in
upr. admin. šole Kranj, izdano leta 1996.
g-23273
Krepfl Majda, Pot k mlinu 2, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 95536.
g-23263
Kristan Cveto, Mala vas 28, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14012.
s-23222
Kričej Lizika, Zgornji trg 27, Vuzenica,
zaključno spričevalo, izdano leta 1968.
g-23326
Krošel Terezija, Medvedce 29a, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10819. g-23272
Krpan Dominika, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4688. s-23120
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Kugler Dominik, Pondor 24A, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
738464. p-23083
Kuhar Marija, Zg. Duplje 34, Duplje,
vozovnico, št. 453325, izdal Alpetour Škofja Loka. g-23086
Kukič Irena, Gorenjska cesta 33a, Radovljica, zavarovalno polico, št. 0450270.
g-23337
Kulašević Siniša, Sokolska ulica 12, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
344406, št. reg. 4716. s-23007
Kumer Peter, Doberteša vas 81, Šempeter v Sav. dolini, zaključno spričevalo za
avtomehanika, št. 441 izdano leta 1964.
g-23328
Kunej Peter, Trebče 1, Bistrica ob Sotli,
zavarovalno polico, št. 362959, izdala zavarovalnica Adriatic. g-23339
Kunst Marko, Trebče 27, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje. p-23109
Kupčič E., Slovenska Bistrica, vozniško
dovoljenje. g-23142
Lajh Fredi, Dornava 137/A, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
29513, izdala UE Ptuj. g-23085
Lalič Milan, Subotica, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1979. s-23169
Lamberger Ivan, Dragonja vas 2h, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
19851. g-23310
Lazar Janez, Volharjeva 21, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu, št.
2060/72-29. 8. 1972 Poklicne kovinarske
stroke. g-23152
Lekše Drago, Drnovo 22a, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14023.
p-23036
Lekše Drago, Drnovo 22a, Leskovec,
vozniško dovoljenje, št. 14023. p-23098
Lepoša Jasmina, Radenci, vozniško dovoljenje, št. 10009. p-23020
Levak Mirela, Tomšičeva 12, Piran, diplomo italijanske trgovske šole Izole, izdana leta 1981. g-23348
Likovič Robert, Novo Polje c. VII 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 162962. s-23286
Lilek Manja, Porabska, Radenci, vozniško dovoljenje, št. 12330. p-23061
Lončarič Boštjan, Planina 65c, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9017.
p-23078
Lorber Mitja, Dašnica 58, Železniki, vozovnico, št. 427367, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-23156
Luckmann Edita, Vodovodna cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686621, št. reg. 69416. s-23211
Magdič Dušanka, Razlagova 21, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
na ime Adanalič Dušanka. g-23098
Majdič Stane, Zarečica 19, Ilirska Bistrica, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1978. g-23148
Makar Natalija, Praše 23, Mavčiče, listino. g-23312

Malnar Marko, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 34586. s-23125
Marguč Metod, Pod lipami 36, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 25692. p-23134
Marinšek Matej, Petrovče 229, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17466. p-23085
Markič Marja, Koroška c. 54, Tržič, zavarovalno polico, št. 01/0368223. g-23192
Markov Violeta, Poklukarjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890644, št. reg. 160499. s-23130
Markov Violeta, Poklukarjeva ulica 8,
Ljubljana, indeks Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru. s-23131
Markovič Tanja, Skojevska 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19775, izdal
LPP. s-23324
Marn Tonček, Mala Kostrevnica 29,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 7945. s-23233
Martinušič Daniel, Vinjole 11, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10496. g-23016
Maver Miha, Dol. Podboršt 13, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5872.
p-23032
Meglen Stanislav, Potiskavec 6, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3077. p-23001
Metinger Janko, Sv. Primož 31, Vuzenica, vozniško dovoljenje. p-23059
Miklavič Silvo, Mašera 28, Kobarid,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu. p-23101
Miladinovič Saša, Grčna 30, Nova Gorica, vozniško dovoljenje za kolo z motorjem,
izdala UE Nova Gorica. p-23033
Miletič Igor, Bratov Vošnjakov 14, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične
šole Celje, izdano leta 1983. g-23327
Mizerit Nina, Gradišče 9/b, Renče, dijaško mesečno vozovnico, št. 16028.
s-23119
Mišič Oliver, Oldhamska 1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole na Bledu. g-23081
Mišič Zoran, Ugasle peči 5, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9209.
g-23342
Mlakar Franc, Ljubljana, diplomo Srednje šole za PTT mehanike, izdana leta 1959.
s-23014
Mlakar Milan, Valvasorjeva 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0409503, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-23279
Mlakar Zdravko, Mestni trg 19, Ljubljana, delovno knjižico. s-23058
Mlakar Zdravko, Mestni trg 19, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne rudarske
šole v Velenju, izdano leta 1975. s-23059
Mlakar Zdravko, Mestni trg 19, Ljubljana, spričevalo o opravljenem tečaju geodetskega risanja, izdala Univerzum v Ljubljani. s-23060
Monaro Igor, Kampel 4B, Koper, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40651. g-23151

Mušič Klemen, Jemčeva 49, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28322.
g-23144
Narobe Dušan, Stjenkova 6, Koper, delovno knjižico. g-23150
Nedog Dragica, Zg. Kocjan 16, Radenci,
delnice M-banke. g-23137
Nemanič Saša, Hudoščova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011070, št. reg. 204745. s-23114
Ninič Zoran, Pivška 4, Postojna, vozniško dovoljenje. p-23052
Novak Matjaž, Lom 47/A, Tržič, zavarovalno polico, št. 0410801. g-23033
Novak Milan, Rucmanci 15, Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10580. g-23209
Ogorevc Blaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1996. s-23067
Okorn Maja, Zalog pri Moravčah 26,
Moravče, spričevalo 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. s-23218
Osojnik Vilko, Cesta 1. maja 67, Kranj,
delovno knjižico. s-23335
Ostanek Alojzij, Dob pri Šentvidu 160,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10493. s-23214
Ostojič Stipo, Savinjska cesta 24, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8358. g-23305
Pahor Igor, Opatje selo 27g, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32511.
p-23113
Palčič Kresevič Diana, Brezovica pri G.
7, Gračišče, spričevala 1., 2. in 3. letnika,
izdana leta 1977, 1978 in 1979. G-23084
Pelko Bogomir, Pot na Malence 4, Borovnica, spričevalo 3. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Poklicna avtomehanska
šola v Ljubljani leta 1980. s-23266
Penko Jakob, Petelinje 83, Pivka, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1972. s-23083
Perko Miha, Pivška 1, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12666. p-23140
Peršič Vanja, Dolina 4, Izola, zavarovalno polico, št. 0451848, izdala zavarovalnica
Adriatic. g-23336
Petan Ivan, Cesta v Vnanje gorice, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0294038, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-23299
Petelinšek Marija, Dobje 28a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5832.
p-23133
Peteršič Alenka, Dornava 66, Dornava,
spričevalo 3. letnika, šolsko leto 95/96.
g-23141
Pečarič Alojz, Smednik 9, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1012.
p-23096
Peček Branko, Ulica IX. korpusa 22, Piran, diplomo, izdala Srednja gostinska šola
v Ljubljani leta 1983. s-23264
Peček Branko, Ulica IX. korpusa 22, Piran, delovno knjižico. s-23265
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Peček Lea, Cesta 5. maja 24, Logatec,
spričevalo 2. letnika Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-23039
Pečnik Tea, Hajdoše 76a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37407, izdala UE Ptuj. p-23137
Pečolar Zvonka, Meža 120, Dravograd,
diplomo, šolsko leto 84/85. g-23194
Pignar Janez, Vitomarci 54 a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34425.
g-23097
Pikelc Oto, Pavlova vas 75, Pišece, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 472. p-23024
Pikl Zlatko, Stražišče 37, Prevalje, diplomo, št. 82/I z dne 21. 6. 1985. p-23037
Pirc Gašper, Na Korošci 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28587. s-23171
Piskar Jožko, Motnik 38, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3177. s-23118
Piškur Mitja, Mojstrska 1, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32993. p-23079
Plešnar Marija, Rožna ulica 1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4116.
p-23002
Ploj Mirko, Kidričevo naselje 6, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6852,
izdala UE Gornja Radgona. p-23039
Podgoršek Darko, Na Zelenici 6, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
80591. p-23105
Podobnik Janez, Dunajska 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
166925. s-23281
Podvelšek, Novi dom 62, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10886, izdala UE Trbovlje. g-23045
Pogačnik Peter, Kamna Gorica 20, Kamna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Škofji Loki, št.
26-12/94. g-23101
Poljanšek Vojka, Zikova 1, Kamnik, indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan
leta 1996. s-23296
Ponikvar Janez, Gornje Lepovče 7, Ribnica, spričevalo 1. letnika – program obdelovalec kovin. g-23146
Pori Danilo, Dobja vas 12, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-23277
Potočnik Andreja, Vogelna ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdano leta 1996. s-23077
Potočnik Špela, Golnik 183, Golnik, vozniško dovoljenje. g-23094
Potočnik Tomaž, Struževo 47b, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH,
št. S 1066505, št. reg. 25315, izdala UE
Kranj. g-23346
Praznik Jože, Jezero 124, Preserje, delovno knjižico. s-23220
Prelesnik Tomaž, Janševa 2, Ljubljana,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete Maribor, št. 821136866. s-23207
Prelogar Ana, Bartlova ulica 5, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
na ime Zavrl Ana. s-23182

Primc Bojan, Dobravica 21, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 98158. s-23242
Pugelj Branko, Bobkova 16, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 691565. s-23006
Ržen Drago, Jeperjek 5, Tržišče, indeks
Srednje šole tehnične in zdravstvene šole
Boris Kidrič v Novem mestu. g-23072
Radončič Nermin, Sirmeckijeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 584221, št. reg. 123977.
s-23238
Radulović Dejan, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdano leta 1990. s-23004
Rajk Jožica, Gabrje 44, Brusnice, diplomo Srednje kmetijske šole Novo mesto, izdana leta 1968. g-23349
Rakuza Edvard, Wiener Platz 1, Stuttgart, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1227/82, izdala Luška kapetanija Koper. s-23380
Rakuša Stanka, Obrež 119, Središče ob
Dravi, zavarovalne police, št. 1-N
00012243, AA-PT 00007303, 00008093.
g-23189
Remškar Mateja, Cesta v Lipovce 20,
Brezovica, zavarovalno polico, št. 262988,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-23232
Rengec Suzana, Lendavska 25/B, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30082.
p-23027
Rižnar J., Orešje 107, Ptuj, zavarovalno
polico, št. 0407509. p-23121
Rodman Tomaž, Menardova 59, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-2852/95. s-23110
Rokavec Rajko, Krajno brdo 8, Lukovica, vozniško dovoljenje. g-23297
Rozman Lidija, Smlednik, Moše 26,
Kranj, dijaško izkaznico. g-23157
Roškar Aleksandra, Trubarjeva 7, Ljubljana, veteransko izkaznico, št. 009430.
s-23102
Rutnik Valerija, Koroška vas 21, Zreče,
spričevalo. g-23099
Sabo Marjan, Agrokombinatska 13D,
Ljubljana, preklic spričevala, objavljeno vUL RS, št. 14/97. s-23055
Salkai Franja, Tartinijeva 23, Izola, listino. p-23067
Salobir Franc, Jakob 19, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7249.
p-23135
Satler Darko, vozniško dovoljenje, št.
10016. p-23019
Satler Matej, Kongresni trg 14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-23012
Sedmak Anton, Padlih borcev 8, Prestranek, delovno knjižico.
Skralovnik Frančiška, Otiški vrh, Šentjanž, vozniško dovoljenje. p-23119
Slabe Adalbert, Petkovec 32, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2193.
s-23010

Slapnik Srečko, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, delovno knjižico. s-23205
Slemenšek Irena, Malgajeva 12, Celje,
diplomo VII. stopnje, izdala VEKŠ Maribor
leta 1991. s-23049
Slokar Andreja, Bevkova 15, Ajdovščina, delovno knjižico, št. 16865. g-23034
Smolej Matjaž, Žiganja vas 59 B, Duplje, vozniško dovoljenje. p-23056
Smolej Vladimir, Cesta 14 divizije 34,
Štore, zavarovalno polico, št. AO 462765.
g-23191
Smolnikar Špela, Vino 49, Grosuplje, delovno knjižico, izdana na ime Kobal. s-23267
Smrekar Iztok, Kamna gorica 16, Kamna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu,
šolsko leto 82/83. g-23087
Sotlar Lidija, Mala čolnarska ulica 15 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 246274, št. reg. 96392. s-23123
Spitzer Brigita, Trebinjska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44716, št. reg. 161212. s-23179
Stankić Milanka, Gradišnikova 20, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12733. s-23116
Stare Nina, Za gradom 3, Bled, vozovnico, št. 523353, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-23184
Starovasnik Ela, Negova 91, Spodnji
Ivanjci, delnice M-banke, št. 00026590 - 10
delnic I. emisije in 4. delnice II. emisije.
g-23013
Stjepanović Dana, Stari trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 152905.
s-23377
Stopar Marko, Pahorska 32, Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. g-23070
Strmecki Terezija, Stara vas 68, Bizeljsko, spričevalo Trgovske šole v Brežicah,
izdano leta 1963. g-23199
Strmecki Terezija, Stara vas 68, Bizeljsko, delovno knjižico. g-23200
Sukljan Simon, Regentova 6, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 28846.
g-23278
Šavija Boro, Jakčeva 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 79958.
s-23250
Šehić Ramo, Parecag 70, Sečovlje, delovno knjižico. g-23333
Šeligo Andrej, Sp. Kostrivnica 20, Podplat, spričevalo. p-23102
Šerbec Miha, Prušnikova 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1103870,
št. reg. 213048. s-23069
Šeško Zlatka, Čopova 25, Celje, vozniško dovoljenje. p-23103
Šimic Simona, Ulica Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, delovno knjižico. s-23025
Širca Ivan, Strmca 11, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 7765. p-23100
Škapin Milan Aleksander, Jadranska 1,
Ankaran, vozniško dovoljenje, št. 19000.
g-23284
Škedelj Andreja, Misl. Dobrava 66, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11386. g-23345
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Škerbec Matjaž, Trubarjevo naselje 6,
Rimske Toplice, spričevalo 8. razreda OŠ
Antona Aškerca Rimske Toplice. g-23020
Škodnik Renata, Mislinjska dob. 85a,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13173. g-23276
Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec,
zavarovalno polico, št. 0404840, izdala zavarovalnica Adriatic. s-23259
Škrjanc Franc, Hruševska cesta 39a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-23354
Škrlec Marjetica, Gotska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042408, št. reg. 188786. s-23124
Škufca Milan, Glavna cesta 54, Mirna,
spričevalo. g-23187
Šoln Radica, Dovško 1, Senovo, vozniško
dovoljenje, kat. BGFH, št. 5068. p-23095
Šteharnik Leon, Ulica Pohorskega bataljona 47, Maribor, indeks Visoke šole za
hotelirstvo in turizem. s-23057
Šteharnik Leon, Pohorskega bataljona
47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 50250. g-23237
Ščančar Cvetka, Partizanska 16, Gornja
Radgona, 3. delnice II. emisije, št. 00951102
M-banke. g-23140
Tajič Tim, Brilejeva 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35338, izdal
LPP. s-23031
Tamše Teja, C. na Dobrovo 100, Celje,
vozniško dovoljenje. g-23021
Tavželj Nataša, Peščenk 4, Cerknica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo dne 11. 4. 1990 pod št. 260.
s-23047
Tavčar Janez, Gorenja Žetina 12, Poljane, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-23340
Terzić Vera, Kajuhova ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044060, št. reg. 118379. s-23121
Tomažinčič Špela, Škofjeloška 14, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 28109.
s-23172
Tomše Martina, Kraška vas 2, Cerklje,
vozniško dovoljenje, št. 13540. p-23117
Toškan Sonja, Vanganel 22b, Koper, potrdilo o dopolnilnem izobraževanju, izdano
leta 1995. g-23285
Trampuš Bojan, Predmost 5a, Poljane
nad Škofjo loko, spričevalo OŠ Ivan Tavčar
Gorenja Vas, izdano leta 1989. s-23309
Trantura Matjaž, Ob Blažovnici 62a,
Limbuš, indeks Fakultete za organizacijske
vede v Kranju, št. 41035361. g-23135
Tratnik Klemen, Livold 4, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 11153. g-23044

Trtnik Zvonimir, Zdešarjeva 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4492. s-23247
Trček Valentin, Črni vrh 29, Črni vrh,
vozniško dovoljenje. p-23072
Turha Franc, Sveti Jurij, Rogašovci, delovno knjižico, št. 22634. p-23004
Turk Nilva, Frenkova 1, Pobegi, spričevala 1.–4. letnika Upravno administrativne
šole Koper, izdana leta 1979-83. g-23283
Urankar Franc, Buč 5/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13929.
s-23202
Uršič Majda, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 893756, št. reg. 51858. s-23170
Valenčak Jože, Arnovo selo 62, Artiče,
spričevalo Poklicne kovinarske šole Krško,
izdano leta 1976. p-23149
Vasilić Željko, Vršani, Prnjavor, diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta 1989. s-23108
Vavtar Tomo, Bernikova 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10200.
s-23225
Vehar Marko, Žirovski vrh nad Zalo 26,
Gorenja vas, zaključno spričevalo Srednje
gradb. ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1995. s-23362
Vehar Marko, Žirovski vrh nad Zalo 26,
Gorenja vas, zaključno spričevalo Šole za
poklicne voznike Ljubljana, izdano leta
1996. s-23363
Vekar Vanja, Gorenje 23, Postojna, spričevalo 1. letnika SNTŠ Veno Pilon v Ajdovščini, šolsko leto 91/92. g-23153
Velikonja Nina, Rusjanov trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37411.
s-23160
Verbajs Dunja, Maistrova 1, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5844, izdala
UE Litija. s-23027
Verdnik Anton, Arja vas 20, Petrovče,
delovno knjižico. p-23010
Vidergar Albin, Kisovec, spričevalo.
p-23069
Vidovič Darinka, Rošnja 61, Starše, 4
delnice I. emisije M-banke, št. 00505536.
g-23015
Vilfan Danica, Vešter 12, Škofja Loka,
diplomo VŠOD v Kranju. g-23201
Vindiš Anita, Tavčarjeva 6, Ptuj, spričevalo 3. letnika, izdano leta 1996. g-23307
Vičič Ljubislava, Lukežiči 16, Renče,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano na
ime Močnik Ljubislava. g-23065
Vladislavić Vladimir, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1035289.
s-23230

Vogrinčič Srečko, Polanškova 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106104. s-23317
Volovlek Alojz, Ter 77, Ljubno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4099.
p-23108
Vouri Marija, Šol. naselje 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 4726.
p-23099
Vrbec Katarina, Celovška 185, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183503. s-23240
Vrbnjak Izidor, Lomanoše, Gornja Radgona, delovno knjižico. p-23012
Vuzem Mirjana, Ulica talcev 1, Žalec,
spričevalo. p-23070
Zadnikar Franci, Cesta 6. maja 10, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
miličnike kadete, izdano leta 1975. s-23063
Zajc Igor, Podboršt 8, Šentvid pri Stični,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-23111
Zajec Andrej, Zgornje Gameljne 22,
Šmartno, indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-23163
Zaletelj Bogdan, Sušica 25, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15925.
s-23109
Zidar Matej, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35484,
izdal LPP. s-23371
Zorc Milan, Vas 7, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13460. s-23175
Zorc Milan, Vas 7, Vrhnika, delovno
knjižico. s-23176
Zrimšek Samo, Periška 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187364.
s-23258
Zupanc Jurij, Predoslje 142, Kranj, spričevalo SESŠ Kranj, šolsko leto 93/94.
g-23035
Žabjek Mateja, Mucherjeva 10, Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdani leta 1991-92.
s-23270
Žalig Marija, Trnje 126, Trnje, zaključno spričevalo Vrtnarske šole Celje, izdano
leta 1975. p-23110
Žele Jakob, Pivška 1 a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 896, izdala
UE Postojna. p-23112
Žnidarko Angela, Laporje 8, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11425.
g-23041
Žnidaršič Boris, Breg pri Ribnici 42, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4999. s-23365
Žumer Srečko, Goriška 4, Celje, spričevalo 1. letnika, šolsko leto 75/76. p-23008
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