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Register političnih
organizacij

Ob-1799

Nova stranka je dne 24. 4. 1997 spreme-
nila naslov sedeža stranke. Novi naslov se
glasi: Nova stranka, Tržaška 2, Ljubljana.

Nova telefonska številka je
061/1262-359. Uradne ure do začetka sep-
tembra 1997 bodo ob torkih od 17. do
19. ure.

Sodni register

KRANJ

Rg-103965

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00836 z dne 6. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAGAZIN, trgovsko podjet-
je, d.o.o. Rateče-Planica, sedež: Rateče 22,
Rateče-Planica, pod vložno št. 1/02690/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
za začetek redne prostovoljne likvidacije,
spremembo firme in osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5533686
Firma: MAGAZIN, trgovsko podjetje,

d.o.o., Rateče-Planica – v likvidaciji
Skrajšana firma: TP MAGAZIN, d.o.o.,

Rateče-Planica – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zug-

witz Stanko, Jesenice, Aljaževa 19, razre-
šen 18. 9. 1996 kot direktor in imenovan za
likvidacijskega upravitelja.

Sklep skupščine z dne 21. 11. 1996 o
začetku redne likvidacije.

LJUBLJANA

Rg-39874

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05541 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa  COMMERCE,  Zastopstvo  tujih  firm,
p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE –
Commerce Avtomobili, Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00037/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000181

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kaplan Jože, Ljubljana, Riharjeva
34, ki od 21. 11. 1995 zastopa družbo z
omejitvijo, da kot v.d. glavnega direktorja
sklepa komercialne pogodbe o nakupu in
prodaji blaga in storitev do 200.000 DEM v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije, preko te vrednosti pa po
pooblastilu glavnega direktorja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Rg-100352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/03062 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TABAS Podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Brezo-
vica pri Ljubljani, Podvsetija 39, sedež:
Podsvetija 39, 1351 Brezovica pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/15034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matičnaš t.: 5553733
Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1996: 0122

Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1596 Proizvodnja
piva; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; d.n.; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
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govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih 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, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, 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 prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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 kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485

Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb.

Srg 96/03969 Rg-104064

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03969 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Člani nadzornega sveta: Devčić Ante,

Kašnjar-Putar Renata in Zekan Branimir,
vsi izstop 16. 7. 1996; Demšar Mihael, Kne-
ževič Milan in Ivanušič Zvone, vsi vstop
16. 7. 1996.

Rg-104656

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00305 z dne 11. 2. 1997 pri subjektu vpi-
sa  ALPEPLOD-NSR,  trgovsko  in  stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
2, sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18820/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo skrajšane firme,
naslova ustanovitelja, osnovnega kapitala in
deleža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5671035
Skrajšana  firma:  ALPEPLOD-NSR,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bilić Vlastimir, Ljubljana,

Topniška 43, vstopil 5. 6. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nja parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lah-
kih kovin; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov  in  odpadkov;  3720  Reciklaža  neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
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kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8041 Dejavnost vozniških šol;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 415/97 Rg-253

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

Družba INFORMATIKA Velenje, Pod-
jetje za informacijske storitve in inženi-
ring, d.o.o., Velenje, Prešernova 22, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Rudnik lignita Velenje, p.o., Partizanska 78,
Velenje, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 3. 4. 1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 4. 1997

Srg 207/95 Rg-254

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

Družba MAIBO, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Jerič Matjaža, Zadrečka cesta 27, Nazarje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 24. 3.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 3. 1997

Srg 67/95 Rg-255

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

Družba MARMI, podjetje za predela-
vo in prodajo marmorja in granita, d.o.o.,
Velenje, Šalek 20, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Podpečan Valentina, Šalek 20, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 28. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 3. 1997

Srg 94/03549 Rg-100886

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03549 z dne 8. 10. 1996 pod št.
vložka 1/01035/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5317142
Firma: EXTRA M, Trgovina in posred-

ništvo, d.o.o., Titovo Velenje, Partizan-
ska 69

Skrajšana firma: EXTRA M d.o.o., Ti-
tovo Velenje, Partizanska 69

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titovo Velenje, Partizanska 69
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 5. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3549/94 z dne 26. 8. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3549/94 z dne 8. 10.
1996). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Jakop Leo-
pold, Špeglova 12, Velenje.

Srg 96/00159 Rg-102624

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00159 z dne 14. 1. 1997 pod št.
vložka 1/02597/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5938368
Firma: AUDIT sistem, d.o.o., Podjetje

za svetovanje, zastopanje in posredova-
nje, Celje, Košnica 5

Skrajšana firma: AUDIT sistem, d.o.o.,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Košnica 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Filipov Biljana-Ana.
Sklep družbenice z dne 15. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 159/96 z dne 20. 11. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 159/96 z dne 14. 1.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevezla Filipov
Biljana-Ana, Na Zelenici 8, Celje.

Srg 3433/94 Rg-103964

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

Družba KABELČEK, zasebno podjet-
je za storitve, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Log 30, Rogatec, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Roj-
nik Robert, Mariborska 68, Celje, Novak
Andreja in Novak Frančiška, obe Log 30,
Rogatec, ki prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike po vloženih deležih.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 15. 7.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 3. 6. 1996

KOPER

Srg 3096/94 Rg-100785

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

Družba IM-EX, Obrtno trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Koper, Ozka ulica 3, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-1321-00 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljice z dne 29. 12. 1994.

Družbenica Gioia Kozlovič iz Kopra,
Ozka ulica 3, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 3102/94 Rg-100786

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

Družba  TINA  –  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Koper, Šalara 38, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1-2437-00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družbenika Marija Tuljak iz Kopra, Ša-
lara 38 in Radames Chiaretto iz Italije, Ve-
rona, Via dei Coli 2, izjavljata, so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
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Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja družbe
po enakih deležih.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 12. 1996

Srg 89/95 Rg-103677

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

Družba DEMONT, montaža in demon-
taža strojev, inženiring in ekonomske sto-
ritve, d.o.o., Koper, II. Prekomorske bri-
gade 35, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2779/00 preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
17. 1. 1995.

Družbenika Jože Puc iz Kopra, Hrvatini
63 in Marijan-Stanislav Puc iz Kopra, II.
Prekomorske brigade 35, izjavljata, da so
poplačane vse obveznsoti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Za razdelitev celotnega premoženja
družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe
po skrajšanem postopku, se pooblašča Mar-
jan Stanislav Puc.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 3141/94 Rg-103679

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

Družba JANGOS, d.o.o., proizvodnja,
storitve, trgovina, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Matenja vas 71, ki je vpisana pri tem so-
dišču pod vložno št. 1/4167/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 1. 12. 1994.

Družbenik Janko Nabergoj iz Matenje va-
si 71, izjavlja, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 3138/94 Rg-103680

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

Družba SOVIND, Svetovalna organi-
zacija na področju proučevanja, vredno-
tenja in nagrajevanja dela s trgovino –
d.o.o., Postojna, Erazmova 8, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/2487/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 1994.

Družbeniki Jože, Olga, Borut in Irena
Debevc, vsi iz Postojne, Erazmova 8, izjav-
ljajo, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da družba ni imela zaposlenih delavcev
in da prevzamejo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike soraz-
merno z deležem v družbi.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 652/96 Rg-103681

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

Družba Evi & Hill export-import, tr-
govina, menjalnica in špedicija, d.o.o., Se-
žana, Partizanska 109, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3022/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 1. 7. 1996.

Družbenika Sandra Fučka iz Divače, Lo-
kev 208 (do sedaj Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana) in Žarko Fučka iz Italije, Bazovica,
Via Srečka Kosovela 19, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 3439/94 Rg-103684

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

Družba EURODOM, Proizvodnja, tr-
govina in inženiring, d.o.o., Koper, Obrt-
na cona b. št., ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/1014/00 preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 12. 1994.

Družbenika Alenka Može iz Kopra, B.
Giordana 2 in Zvone Šturm iz Kopra, Can-
karejva 27, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vse raz-
merja z delavci in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, bo porabljeno za kritje stroškov po-
stopka prenehanja družbe.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

Srg 594/96 Rg-103686

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

Družba  ACQUA-ING  –  investicijsko
razvojni inženiring in zastopanje, d.o.o.,
Koper, Ul. 15. maja 13, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3603/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 11. 7. 1996.

Družbeniki so Žigon Ivan, Portorož,
Šentjane 20; Štefan Marijan, Ankaran, Vla-
hovičeva ul. 28; Stopar Miroslava, Koper,
Nova ul. 8; Šarkanj Jadran, Koper, Kvedro-
va c. 5; Hrvatin Boris, Rečica 9, Ilirska Bi-
strica in Rižanski vodovod Koper, p.o., Ul.
15. maja 13.

Družbeniki izjavljajo, da družba razen,
da je bil odprt žiro račun, ni nikdar začela s
poslovanjem, ni sklepala pravnih poslov, se
zadolževala, kreditirala in ni nikdar zapo-
slovala in nima zaposlenih delavcev ter ni-
ma zato nikakršnih neporavnanih denarnih
obveznosti ali obveznosti do izpolnitve ka-
kršnekoli druge obligacije in tudi nima no-
benih neurejenih obveznosti ali razmerij do
delavcev. Družbeniki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih neporavnanih
obveznosti družbe, če bi se le te kasneje
pojavile in jih bodo poravnali iz svojega
premoženja.

Direktor Rižanskega vodovoda Koper,
p.o., Viktor Lozej potrjuje, da je podjetje
svoj osnovni vložek v družbi že dobilo vr-
njen z obrestmi.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku naj se osnovni kapital družbe v vred-
nosti 100.000 SIT kot edini kapital družbe
prenese v celoti na družbenika Žigon Ivana,
Portorož, Šentjane 20.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 1997

KRANJ

Seg 2087/94 Rg-101736

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 2087/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3738/00 vpiše izbris družbe
ROLEX, družba za trgovino, servisira-
nje in prevozne storitve, d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem v Škofji Loki, Podlub-
nik 237, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Seg 588/96 Rg-101739

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 588/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1744/00 vpiše izbris družbe BABO,
trgovina, posredništvo, d.o.o., Tržič, s se-
dežem v Tržiču, C. IV. julija 21, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996
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Seg 669/96 Rg-101740

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 669/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2512/00 vpiše izbris družbe NAS-
TRAN–LES, podjetje za trgovino in sto-
ritve Rudno, d.o.o., s sedežem v Rudnem
7, Železniki, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Seg 1640/94 Rg-102622

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1640/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
18. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2732/00 vpiše izbris družbe Pre-
vozništvo in trgovina “Viktor Gril”,
d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Stara
c. 23, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 18. 12. 1996

Seg 860/95 Rg-103301

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 860/95 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
14. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/3777/00 vpiše izbris družbe AMON,
atelje za oblikovanje in inovacije, d.o.o.,
Jesenice, s sedežem v Prihodi 5b, Jesenice,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 1. 1997

Seg 911/95 Rg-103302

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 911/95 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
14. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/720/00 vpiše izbris družbe ŠOBR-
LE, proizvodnja, trgovina in gostinstvo,
Poljšica, d.o.o., s sedežem Poljšica 45b,
Zg. Gorje, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 14. 1. 1997

Srg 973/96 Rg-103308

Družba  PREMA,  trgovsko  podjetje,
Kranj, d.o.o., s sedežem Janeza Puharja
2, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/351/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pre-
zelj Marko, Janeza Puharja 2, Kranj in Bac-
kes Hanspeter, Stuttgart 7000, Buchhalden-
strasse 28, Hegnach.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 1. 1997

Srg 1081/96 Rg-103310

Družba POD DOBRČO, proizvodnja,
trgovina in storitve, Tržič, d.o.o., s sede-
žem Hudi graben 8a, Tržič, vpisana na
reg. vl. št. 1/3370/00 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Štu-
lar Jana, Hudi graben 8a, Tržič.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 1. 1997

Srg 666/96 Rg-103311

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 666/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
23. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4059/00 vpiše izbris družbe SAT
TRADE, proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kranju, Po-
ženk 10, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 1. 1997

Srg 1241/96 Rg-103312

Družba VAHTAR, avtomehanika, ser-
vis, vzdrževanje in trgovina, d.o.o., s se-
dežem v Kranju, Zlatnarjeva pot 9, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/5009/00 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pri-
možič Jana, Zlatnarjeva pot 9, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 1. 1997

Srg 1244/96 Rg-103313

Družba BONCELJ & BONCELJ, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo
in šport, d.n.o., s sedežem v Kranju, Dolen-
čeva pot 4, vpisana na reg. vl. št. 1/2568/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Boncelj Jernej in Boncelj Agata, oba Do-
lenčeva pot 4, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 1. 1997

Srg 980/96 Rg-103314

Družba TVVB, podjetje za proizvod-
njo in servisiranje TV naprav in trgovino
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Titov
trg 22, vpisana na reg. vl. št. 1/1882/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vid-
mar Breda iz Šenčurja, Kranjska 42.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 15. 1. 1997

KRŠKO

Srg 197/96 Rg-101696

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

ARES, proizvodnja in trženje Artiče,
d.o.o., Arnovo selo 45, Artiče, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Petrov Ki-
ril in Petrov Miroslava, oba Arnovo selo 45,
Artiče.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 14. 1. 1997

Srg 309/96 Rg-104286

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

Družba EUROSHOP, Trgovsko podjet-
je Kostanjevica, d.o.o., Dobe 22, Kosta-
njevica na Krki, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 11.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alič Janko, Dobe 22, Ko-
stanjevica na Krki, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Alič Janka,
Dobe 22, Kostanjevica na Krki.

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 ob-
jave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 2. 1997

LJUBLJANA

Srg 439/97 Rg-244

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KOLINSKA REGALIN, pro-
izvodnja in trženje, d.o.o., Ljubljana, Sre-
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diška ul. 5, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolinska, prehrambe-
na industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska 30,
z ustanovitvenim kapitalom 1,502.825 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje prenese v ce-
loti 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 4. 1997

Srg 18444/94 Rg-245

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba METALCOM, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Radomeljske čete
33, Radomlje, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vido Opara, Radomelj-
ske čete 33, Radomlje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanoviteveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Vida Opara, Radomeljske čete 33, Radomlje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 5786/95 Rg-246

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba TIT, podjetje za turizem, trgo-
vino, organiziranje in marketing, d.o.o.,
Knezova 7, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 11. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Iztok Tomc in Tatjana
Tomc, oba Knezova 7, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 1996

Srg 17752/94 Rg-247

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba ARKADE, zasebno podjetje za
investicijsko dejavnost, d.o.o., Mesesne-
lova 28, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Balkovec Klemen iz
Šmartnega pri Litiji, Pungrt 18, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem  po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 4. 1996

Srg 14050/94 Rg-248

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KOREC, d.o.o., Podjetje za
upravljanje s stanovanji, Ljubljana, Rav-
barjeva 5, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 11. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Banik Karel, Cirman
Marjan, Didek Ida, Drobne Jože, Foedrans-
perg Pavla, Kovač Valentin, Marek Ivan,
Novak Krištof, Plestenjak Igor in Zupan
Benko Tanja, vsi iz Ljubljane, Ravbarjeva
5, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega ustanovitelja ena desetina os-
novnega kapitala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 7. 1996

Srg 17306/94 Rg-249

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

BRC TRADE, zunanjetrgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Celovška 177, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/9154/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Blanka Resman Ci-
merman, Celovška 177, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 6. 1996

Srg 6742/96 Rg-256

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ATRID, d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 16. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marjan Čeh, Tomaž
Gvozdanovič in Zmagoslav Fras, z ustano-
vitvenim kapitalom 3.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelje sorazmerno z njiho-
vimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 2. 1997

Srg 1848/95 Rg-257

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba  JAGNED,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitvene dejavno-
sti, d.o.o., Klemenova 46, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Peček, Klemeno-
va 46, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 104.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
104.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.
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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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 11. 1996

Srg 5114/96 Rg-258

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba T-PAŠ, d.o.o., Ulica 1. junija
25, Trbovlje, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 10.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Rodić Antonija, Kaše-
tovo 7, Trbovlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,650.270 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,650.270 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico  Rodić  Antonijo,  Kašetovo 7,  Tr-
bovlje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 2. 1997

Srg 4230/96 Rg-259

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba DEUS, podjetje za trgovino in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Horvat Andrej, Vojkova
50, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
145.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
145.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

Srg 5981/96 Rg-260

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba GAB-ing, podjetje za gradnjo,
inženiring in trgovino, d.o.o., C. na Brdo

27, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 11.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Gabor, C. na Brdo
27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Gabor Janeza, C. na Brdo 27, Ljublja-
na.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 3. 1997

Srg 6101/96 Rg-264

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba Natura Maya, Trgovina in sve-
tovanje, d.o.o., Šaranovičeva 28, Domža-
le, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Maja Hribar, Zoisova
10, Vir-Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
teljico Majo Hribar, Zoisova 10, Vir-Dom-
žale.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 2. 1997

Srg 94/16007 Rg-48375

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16007 z dne 14. 10. 1996 pod št. vložka
1/18326/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenosa
sedeža s temile podatki:

Firma: PARITET, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Marjan, izstopil

14. 10. 1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vlož-
no št. 1/6507/00.

Srg 94/08338 Rg-100366

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08338 z dne 13. 9. 1996 pod št.
vložka 1/13521/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5523923
Firma:  DONATELLO,  trgovina,  go-

stinstvo, storitve, gradbeništvo, zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Petrovičeva 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Sejdič Damir, izstopil

12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Sejdič Damir, Petrovičeva 11, Ljub-
ljana.

Srg 96/03760 Rg-100804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03760 z dne 14. 11. 1996 pod št.
vložka 1/10992/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5468779
Firma: AGENCIJA ABRAHAM, kul-

tura, šport in animacija
Skrajšana  firma:  AGENCIJA  ABRA-

HAM
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Pionirska uli-

ca 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Repovž Frančišček, izsto-

pil 18. 7. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Frančišek Repovž, Radomlje, Noži-
ce, Pionirska ulica 23.

Srg 94/12305 Rg-100959

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12305 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/13059/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  AKLO,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Vodovodna 15, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Klobasa Andrej, izstopil

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
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prevzel edini ustanovitelj in družabnik Klo-
basa Andrej, Ljubljanska 80, Domžale.

Srg 94/12385 Rg-100961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12385 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/08717/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5423171
Firma: LITERA podjetje za izobraže-

vanje, prevajanje in lektoriranje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ceneta Štupar-
ja 3

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Lenarčič Breda, izstopi-

la 2. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

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

skrajšanem postopku. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela edina ustanoviteljica in družabnica Le-
narčič Breda, Ceneta Štuparja 3, Ljubljana.

Srg 94/15586 Rg-100966

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15586 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22348/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BING INŽENIRING, Inženir-
ski biro, d.o.o., Ljubljana, Pod Vrbami 59

Skrajšana firma: BING INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, pod Vrbami 59
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kremžar Janez, izstopil

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

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel edini ustanovitelj in družbenik
Kremžar Janez, Pod Vrbami 59, Ljubljana.

Srg 94/17481 Rg-100975

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/17481 z dne 29. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09125/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5463076
Firma: BO-MED, posvetovalnica, Ljub-

ljana, d.o.o.
Skrajšana firma: BO-MED, Ljubljana,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Derčeva 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kržič Bojana, izstopila

27. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela edina ustanoviteljica in družabnica
Kržič Bojana, Derčeva 27, Ljubljana.

Srg 94/19090 Rg-100978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/19090 z dne 28. 11. 1996 pod št.
vložka 1/17328/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5606713
Firma: EKOMAT, d.o.o., podjetje za

trgovino in posredovanje proizvodov v
ekološke namene, Medvode, Zbilje 7a

Skrajšana  firma:  EKOMAT,  d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 7a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Nada, izstopila

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela edina ustanoviteljica in družabnica
Novak Nada, Zbilje 7a, Medvode.

Srg 96/05389 Rg-101625

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/05389 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/09341/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5427355
Firma: WAYMAKER, uvozno-izvozno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 264
Skrajšana firma: WAYMAKER, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Ljubica Slavnič, izsto-

pila 21. 10. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Ljubica Slavnič, Ljubljana, Tre-
binjska 9.

Srg 96/01140 Rg-101928

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/01140 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/07052/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: A. OSREDKAR, d.o.o., Ljub-
ljana, podjetje za obdelavo kovinskih
predmetov

Skrajšana firma: A. OSREDKAR, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolomitskega
odreda 83

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Anton Osredkar, izstopil

6. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 6. 3. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj Anton Osredkar, Cesta
dolomirskega odreda 83, Ljubljana.

Srg 94/08746 Rg-101931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08746 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/10321/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  SIGRA,  podjetje  za  grafične
storitve, d.o.o., Ane Galetove 1, Grosuplje

Skrajšana firma: SIGRA, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Ane Galetove 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Mihael in Marolt

Bojan, oba izstopila 24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Marolt Mi-
hael, Ane Galetove 1, Grosuplje in Marolt
Bojan, Funtkova 32, Ljubljana.

Srg 94/13024 Rg-101932

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13024 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09512/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BRASS, d.o.o., podjetje za tr-
govino in storitve, Mengeš

Skrajšana firma: BRASS, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Pristava 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinšek Matevž in Do-

linšek Silva, oba izstopila 8. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 8. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Dolinšek Ma-
tevž in Dolinšek Silva, oba Pristava 13,
Mengeš.

Srg 94/16484 Rg-101936

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16484 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06952/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: RAS EXPORT-IMPORT, d.o.o.,
C. na Bokalce 3b, Ljubljana



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 25 – 9. V. 1997 Stran 1921

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, C. na Bokal-
ce 3b

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Repovž Anton, izstopil

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Repovž Anton,
C. na Bokalce 3b, Ljubljana.

Srg 94/18935 Rg-101937

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18935 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/19784/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: PROTRADE AB, d.o.o., pod-
jetje za projektiranje in svetovanje, Vod-
nikova 180, Ljubljana

Skrajšana  firma:  PROTRADE  AB,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 180
Osnovni kapital: 100.100 SIT
Ustanovitelj: Berden Anton, izstopil

11. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 11. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Berden Anton,
Vodnikova 180, Ljubljana.

Srg 94/16710 Rg-101938

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16710 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/08913/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  DRMAŽ,  podjetje  za  finanč-
no-računovodska, administrativna in sve-
tovalna dela, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Derčeva 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Drnaž Darinka, izstopi-

la 22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica družbe Drnaž Da-
rinka, Jamnikarjeva 8, Ljubljana.

Srg 96/02514 Rg-101940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02514 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/13123/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-

nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5506476
Firma: AMIKRON S Vladimir Stroh-

sack in družabnik, podjetje za inženiring,
trgovino, k.d., Ljubljana, Archinetova 3

Skrajšana firma: AMIKRON S Vladi-
mir Strohsack in družabnik, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Archinetova 3
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Strohsack Vladimir in

Strohsack Sonja, oba izstopila 21. 5. 1996.
Sklep skupščine z dne 21. 5. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Strohsack
Vladimir in Strohsack Sonja, oba Archine-
tova 3, Ljubljana.

Srg 94/16479 Rg-101960

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16479 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09200/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: ALFOM, podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stari
trg 19

Skrajšana firma: ALFOM, d.o.o., Ljub-
ljana, Stari trg 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 19
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Groselj Janez, Žerjav Bar-

bara in Mišič Gorazd, vsi izstopili 9. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 9. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli ustanovitelji družbe Groselj Janez,
Stari trg 19, Ljubljana, Žerjav Barbara, Ger-
bičeva 43, Ljubljana in Mišič Gorazd, Dam-
ber 4, Nova Gorica.

Srg 94/16705 Rg-101962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16705 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05364/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  OLJA  CENTER,  trgovinsko
podjetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  OLJA  CENTER,
d.o.o., Zalog

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Zalog, Pot v zeleni gaj 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Javoršek Olga, izstopila

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica družbe Javoršek Ol-
ga, Pot v zeleni gaj 2, Ljubljana Zalog.

Srg 94/15313 Rg-101965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15313 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/17285/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: ESCOMA, d.o.o., podjetje za
trgovinsko, kinološko in storitveno dejav-
nost, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Kamnogori-
ška 53

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Es Marija, izstopila

17. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica družbe Es Marija,
Kamnogoriška 53, Ljubljana.

Srg 96/08748 Rg-101966

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/08748 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/03537/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: INGPROJEKT, podjetje za in-
ženirsko-investicijski inženiring in kon-
zulting, d.o.o., Trbovlje, Klek 19b

Skrajšana firma: INGPROJEKT, d.o.o.,
Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Klek 19b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Eberlinc Marjan in Potr-

pin Jože, oba izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Eberlinc Mar-
jan, Klek 19b, Trbovlje in Potrpin Jože, Ce-
sta OF 48, Trbovlje.

Srg 96/04125 Rg-101967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/04125 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/25347/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5847222
Firma: MARKOVIĆ D. IN MILANKA

Storitve in trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MARKOVIĆ  D.  IN

MILANKA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Kamniški

progi 11
Ustanovitelja: Marković Duško in Mar-

ković Milanka, oba izstopila 18. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 18. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe, Markovič
Duško in Markovič Milanka, oba ob Kam-
niški progi 11, Ljubljana.

Srg 96/03762 Rg-101968

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03762 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/19471/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5662168
Firma: TuF, podjetje za trgovino in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 158
Skrajšana firma: Tuf, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kašeljska 158
Osnovni kapital: 2,066.000 SIT
Ustanovitelj: Bogomolec Robert, izsto-

pil 4. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 4. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Bogomolec Ro-
bert, Brodarjev trg 15, Ljubljana.

Srg 94/11915 Rg-101974

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11915 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05603/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: EDMA, finančno in borzno po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Jarška c. 45

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jarška c. 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Fingušt Igor, izstopil 27. 5.

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Fingušt Igor,
Jarška c. 45, Ljubljana.

Srg 94/12734 Rg-101975

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12734 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22914/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: GUPI, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Hrastnik, Čeče 55/b

Skrajšana firma: GUPI, d.o.o., Hrast-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1430 Hrastnik, Čeče 55/b
Osnovni kapital: 190.000 SIT
Ustanovitelj: Koch Siniša, izstopil 22. 6.

1994.

Sklep skupščine z dne 22. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Koch Siniša,
Log 15a, Hrastnik.

Srg 94/12865 Rg-101976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12865 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/22453/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  OBRIS,  proizvodnja,  marke-
ting, inženiring, d.o.o., Sternenova 25,
Vrhnika

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Sternenova 25
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Bole Boris, izstopil 20. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Bole Boris, Ster-
nenova 25, Vrhnika.

Srg 94/13083 Rg-101977

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13083 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/11705/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: M. SKERL & CO, podjetje za
storitve, usluge in trgovino, d.o.o., Idrij-
ska 20, Ljubljana

Skrajšana  firma:  M.  SKERL  &  CO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Idrijska 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Skerl Mihael, izstopil 20. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Skerl Mihael,
Idrijska 20, Ljubljana.

Srg 94/13431 Rg-101978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13431 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/11297/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: NR, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kančeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Janežič Rajko, izstopil
20. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Janežič Rajko,
Kančeva 14, Ljubljana.

Srg 94/13513 Rg-101980

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13513 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/24027/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  PROKAT,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Gro-
suplje

Skrajšana firma: PROKAT, d.o.o., Gro-
suplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Cikava 22
Osnovni kapital: 108.960 SIT
Ustanovitelj: Polajžer Boris, izstopil 7. 7.

1994.
Sklep skupščine z dne 7. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Polajžer Boris,
Cikava 22, Grosuplje.

Srg 94/15758 Rg-101982

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15758 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/23810/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: ART-WAY, zunanje in notra-
njetrgovinsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Logatec, Rovtarska cesta 35

Skrajšana firma: ART-WAY, d.o.o., Lo-
gatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1370  Logatec,  Rovtarska  ce-
sta 35

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Modrijan Tomaž, izstopil

6. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Modrijan To-
maž, Rovtarska c. 35, Logatec.

Srg 94/18797 Rg-101984

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18797 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/09993/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BEANA, trgovina z laborato-
rijskimi izdelki, Ljubljana, d.o.o.

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg komandan-
ta Staneta 4

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezek Ana Marija, iz-

stopila 19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica družbe Bezek Ana
Marija, Trg komandanta Staneta 4, Ljub-
ljana.

Srg 94/18988 Rg-101986

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18988 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/14035/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: M.B.K., podjetje za trgovino,
zastopstva in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Sp. Rudnik c. II/36

Skrajšana firma: M.B.K., d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Sp.  Rudnik
c. II/36

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Magister Branimir, izsto-

pil 31. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Magister Brani-
mir, Sp. Rudnik c. II/42.

Srg 94/18999 Rg-101987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/18999 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/11868/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DAJORE – S, d.o.o., družba za
popravila avtomobilov, vseh vrst strojev
in strojne mehanizacije, Selo pri Pancah
17, Dobrunje

Skrajšana firma: DAJORE – S, d.o.o.,
Dobrunje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1261 Dobrunje, Selo pri Pan-
cah 17

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Rejec Damjan, izstopil

22. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Rejec Damjan,
Selo pri Pancah 17, Dobrunje.

Srg 96/00365 Rg-101993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00365 z dne 9. 10. 1996 pod št.

vložka 1/00849/05 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča organizacijsko enoto s
temile podatki:

Matična št. 5056497
Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-

NIJA  OE  TV  KOPER  CAPODISTRIA
Ulica OF 12

Sedež: 6000 Koper, Ulica OF 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mikelič Dragomir, Portorož, Pot k
izviru 019, Lucija, razrešen 7. 12. 1995 kot
v.d. direktorja.

Izbris Organizacijske enote TV Ko-
per-Capodistria na podlagi sklepa sveta z
dne 7. 12. 1995.

Srg 96/00366 Rg-101994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00366 z dne 9. 10. 1996 pod št.
vložka 1/00849/06 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma:  RADIOTELEVIZIJA  SLO-
VENIJA, OE RADIO KOPER-CAPODI-
STRIA

Sedež: 6102 Koper, Ulica OF 15
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelačin Iztok, razrešen 7. 12. 1995.
Izbris Organizacijske enote Radio Ko-

per-Capodistria na podlagi sklepa sveta z
dne 7. 12. 1995.

Srg 96/00367 Rg-101995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/00367 z dne 9. 10. 1996 pod št.
vložka 1/00849/07 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča organizacijsko enoto s
temile podatki:

Firma: RADIOTELEVIZIJA SLOVE-
NIJA, OE RADIO MARIBOR

Sedež: 2000 Maribor, Ilichova 33
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mulec-Ploj Ivanka, razrešena
7. 12. 1995.

Izbris Organizacijske enote Radia Mari-
bor na podlagi sklepa sveta z dne 7. 12.
1995.

Srg 95/00898 Rg-102017

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/00898 z dne 30. 10. 1996 pod št.
vložka 1/16700/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DECO 3, podjetje za medna-
rodno trgovino in storitve, d.o.o., Vir, Zo-
isova 9, Domžale

Skrajšana firma: DECO 3, d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale-Vir, Zoisova 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Phatra Putipanpong 14 Soi

Farm, Martinčič Maša in Grabnar Zora, vsi
izstopili 31. 1. 1995.

Sklep skupščine z dne 31. 1. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Phatra Putipanpong 14 Soi Farm,
Watana, Rama 4, Prakanong, Bangkok,

Thailand, Martinčič Maša, Vipavska 30,
Ljubljana in Grabnar Zora, Usnjarska 2,
Ljubljana.

Srg 94/09256 Rg-102018

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09256 z dne 19. 10. 1996 pod št.
vložka 1/04171/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: M & M, marketing, d.o.o., La-
yerjeva 8, Ljubljana

Skrajšana firma: M & M, marketing,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Layerjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Močnik Mitja, izstopil

18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Močnik Mitja,
Layerjeva 8, Ljubljana.

Srg 94/11097 Rg-102019

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/11097 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/18217/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: TIMAKS, podjetje za izdelavo
in servis električnih naprav, d.o.o., Ljub-
ljana, Pod hrasti 2

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hrasti 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Horvatič Tomaž, izstopil

30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Horvatič Tomaž,
Ulica bratov Učakar 84, Ljubljana.

Srg 94/12736 Rg-102021

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12736 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/03783/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: SINTEGRA, podjetje za stori-
tve s področja računalništva in organiza-
cije ter proizvodnja in razvoj računal-
niško podprtih informacijskih sistemov,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  SINTEGRA,  d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Veljka Vlahovi-
ča 2c

Osnovni kapital: 2.000 SIT
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Ustanovitelja: Habjanič Mitja in Kamen-
šek Boris, oba izstopila 10. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 10. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela ustanovitelja družbe Habjanič Mit-
ja, Miklošičeva 2c, Ljubljana in Kamenšek
Boris, Celovška 106, Ljubljana.

Srg 94/13302 Rg-102022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13302 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/08092/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: ALMA MARKET, d.o.o., pod-
jetje za posredništvo, trgovino, turizem
in zunanjo trgovino Ljubljana Polje, Pa-
pirniški trg 17

Skrajšana  firma:  ALMA  MARKET,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Papirniški
trg 17

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Puhar Rudi, izstopil 31. 7.

1994.
Sklep skupščine z dne 12. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Puhar Rudi, Pa-
pirniški trg 17, Ljubljana.

Srg 94/14165 Rg-102024

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14165 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/08238/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BOTEGA, trgovina na debelo
in drobno ter izvoz in uvoz neživilskih
proizvodov  ter  galerijska  dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Zadružna 10

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zadružna 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Hribar Jadranka in Hri-

bar Judita, obe izstopili 5. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 9. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Hribar Jadranka, Archinetova 13,
Ljubljana in Hribar Judita, Zadružna 10,
Ljubljana.

Srg 94/15522 Rg-102027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15522 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/13013/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  PEHAR,  trgovina  –  kiosk,
d.o.o., Mengeška pot 1, Kamnik

Skrajšana firma: PEHAR, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Mengeška pot 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Resnik Romanb, izstopil

28. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Resnik Romanb,
Mengeška pot 1, Kamnik.

Srg 94/15750 Rg-102028

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15750 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/24367/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DAGIS, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dergomaška 52
Osnovni kapital: 126.000 SIT
Ustanoviteljica: Humar Gruden Andre-

ja, izstopila 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela ustanoviteljica družbe Humar Gru-
den Andreja, Dergomaška 52, Ljubljana.

Srg 94/16510 Rg-102030

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16510 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/10879/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preobliko-
vanja v samostojnega podjetnika s temile
podatki:

Firma:  AGENTAL,  zastopanje  in  tr-
govina,  d.o.o.,  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad 1

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad 1

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Komac Aldo, izstopil

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Komac Aldo,
Bratovševa ploščad 1, Ljubljana.

Srg 94/16650 Rg-102031

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16650 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/12611/00 izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: AQUAPRO, podjetje za inženi-
ring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Franc, izstopil

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

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe

po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel ustanovitelj družbe Zupan Franc,
Novo Polje c. VII/53, Ljubljana Polje.

Srg 94/16701 Rg-102032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16701 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/24471/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: DIGITALIS, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  DIGITALIS,  d.o.o.,
Radomlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1235  Radomlje,  Cesta  ra-
domeljske čete 14

Osnovni kapital: 102.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Denis, Podjed Ma-

rija in Podjed Barbara, vsi izstopili 15. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 15. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli ustanovitelji družbe Kotnik Denis,
Podjed Marija in Podjed Barbara, vsi Cesta
radomeljske čete 14, Radomlje.

Srg 94/18829 Rg-102035

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 94/18829 z dne 21. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/11864/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ART, podjetje, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Klemenova 160, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Klemenova 160
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Prah Andrej, izstopil

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Prah Andrej, Kleme-
nova 160, Ljubljana.
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Srg 94/18824 Rg-102036

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 94/18824 z dne 21. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/11867/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  FAVORIT,  prevozništvo,  fri-
zerstvo in čiščenje objektov, Dobrunje
d.o.o.

Skrajšana firma: FAVORIT, d.o.o., Do-
brunje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1261 Dobrunje, V Češnjico 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Erčulj Jože in Erčulj So-

nja, oba izstopila 30. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 11. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Erčulj Jože in Er-
čulj Sonja, oba V Češnjico 5, Ljubljana Do-
brunje.

Srg 95/01016 Rg-102041

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/01016 z dne 30. 10. 1996 pod št.
vložka 1/19179/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: TI ONELINE, inženiring, pro-
izvodnjo, trgovsko in svetovalno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, Celovška 122

Skrajšana firma: TI ONELINE, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 122

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Lamut Franc, Rupnik Voj-

ko, Šprah Vlado in Vadnjal Peter, vsi izsto-
pili 27. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe Lamut Franc, Sp.
Gameljne 84, Ljubljana Šmartno, Rupnik
Vojko, Kalce 24, Ljubljana, Šprah Vlado,
Livada 7, Ljubljana in Vadnjal Peter, Ko-
roška 122, Maribor.

Srg 96/05502 Rg-102087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 96/05502 z dne 17. 12. 1996 pod št.
vložka 1/09081/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5432405
Firma:  SLOVEX,  d.o.o.,  Inženiring,

marketing, uvoz izvoz, Ljubljana
Skrajšana firma: SLOVEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 3,624.749 SIT
Ustanovitelj: Mendiževec Valentin, iz-

stopil 22. 10. 1996.

Sklep skupščine z dne 22. 10. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel edini ustanovitelj Valentin Mandiževec,
Cikava 39, Grosuplje.

Srg 95/00672 Rg-102092

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/00672 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/20879/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:   ASTAREA,   export-import,
d.o.o., Ljubljana, Rašiška 13

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška 13
Osnovni kapital: 104.000 SIT
Ustanoviteljica: Sarič Branislava, izsto-

pila 5. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 5. 2. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Sarič Branisla-
va, Rašiška 13, Ljubljana.

Srg 96/02473 Rg-102094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 96/02473 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/12735/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5524954
Firma: TAMADEN, Podjetje za resta-

vriranje in konservatorske storitve ter
kulturno umetniške storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Smrekarje-
va 33

Osnovni kapital: 1,574.959 SIT
Ustanovitelja: Pečak Tamara in Trček

Denis, oba izstopila 21. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 21. 10. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
ustanovitelja družbe Pečak Tamara in Trček
Denis, oba Smrekarjeva 33, Ljubljana.

Srg 94/11537 Rg-102099

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 94/11537 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/10588/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: B & KA, podjetje za proizvod-
njo, zastopanje, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana-Črnuče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1231  Ljubljana-Črnuče,  C.  v
Podboršt 3

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Dornig Bojana in

Kavčič Aleksander, oba izstopila 31. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 31. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Kavčič Dornig Bo-
jana in Kavčič Aleksander, oba C. v Pod-
boršt 3, Ljubljana-Črnuče.

Srg 94/14379 Rg-102101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 94/14379 z dne 18. 12. 1996 pod št.
vložka 1/15785/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma:  SKULAS,  podjetje  za  stano-
vanjske in knjigovodske storitve, d.o.o.,
Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratov  Uča-
kar 48

Osnovni kapital: 8.400 SIT
Ustanovitelji: Harisch Marjan, Avsec

Vladimir, Miletič Mladen, Kastelic Jože, Po-
klavec Janko, Jerman Marjan in Ravnikar
Erna, vsi izstopili 13. 9. 1994.

Sklep skupščine z dne 13. 9. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe Harisch Marjan in
Avsec Vladimir, oba Ul. bratov Učakar 48,
Ljubljana ter Miletič Mladen, Kastelic Jože,
Poklavec Janko, Jerman Marjan in Ravni-
kar Erna, vsi Ul. bratov Učakar 50, Ljub-
ljana.

Srg 95/03709 Rg-102129

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/03709 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/09405/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: KERAPOL, podjetje za sveto-
vanje, marketing, trgovino, kerami-
čarstvo in instalacije Ljubljana, d.o.o.,
Hrenova 14

Skrajšana  firma:  KERAPOL,  d.o.o.,
Ljubljana, Hrenova 14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Hrenova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pranjič Karlo in Pranjič

Ružica, oba izstopila 22. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 22. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Pranjič Karlo in
Pranjič Ružica, oba Ig 441, Ljubljana Ig.
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Srg 94/16495 Rg-102132

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 94/16495 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/15396/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Firma: ELPRES, podjetje za storitve,
trgovino, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Čopova 4

Skrajšana firma: ELPRES, d.o.o., Ljub-
ljana, Čopova 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Amalija in Kovač

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
ustanovitelja družbe Kovač Amalija in Ko-
vač Bogomir, oba Izletniška 6a, Ljubljana.

Srg 95/01910 Rg-102133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/01910 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/18891/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: CODICO, podjetje za proizvod-
njo, servis, računovodstvo, trgovino in
transportne storitve, d.o.o., Ižanska cesta
104, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Ižanska  ce-
sta 104

Osnovni kapital: 8.940 SIT
Ustanovitelja: Sterle Simon in Sterle

Ana, oba izstopila 30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe Sterle Simon in
Sterle Ana, oba Ižanska cesta 104, Ljub-
ljana.

Srg 95/05029 Rg-102135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/05029 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/07932/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5449138
Firma: FASTVENIJA, podjetje za ku-

rirske in turistične storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Cankarjeva 7

Skrajšana firma: FASTVENIJA, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Djordjević Strack Mari-

na, izstopila 11. 10. 1995.

Sklep skupščine z dne 11. 10. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Djordjevič
Strack Marina, Rojčeva 26, Ljubljana.

Srg 95/03695 Rg-102141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 95/03695 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/23770/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: MON-AMIE, d.o.o., trgovina,
inženiring, storitve izvoz in uvoz, Gostin-
čeva 005, Domžale

Skrajšana  firma:  MON-AMIE,  d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Gostičeva 005
Osnovni kapital: 191.216 SIT
Ustanoviteljica: Trškan Tatjana, izstopi-

la 21. 6. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 6. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela ustanoviteljica družbe Trškan Tatjana,
Gostičeva ul. 005, Domžale.

Srg 96/02856 Rg-102145

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg 96/02856 z dne 26. 11. 1996 pod št.
vložka 1/20906/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5701333
Firma: GRASAN, gradbeno, storitve-

no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  GRASAN,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 17
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Grabner Zoran, izstopil

7. 6. 1996
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe Grabner Zoran, Mal-
gajeva 14, Celje.

Srg 96/07192 Rg-105557

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07192 z dne 4. 3. 1997 pod št. vložka
1/14897/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra s temile podatki:

Matična št.: 5341035
Firma:  GAZI,  gradbeno  in  trgovsko

podjetje, d.o.o., Župančičeva 2, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Župančičeva 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Tarasov Nikolaj, izstopil

3. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Nikolaj Tarasov, Ljubljana, Župančiče-
va 2.

MARIBOR

Srg 717/96 Rg-250

Družba MICROCOM, podjetje za av-
tomatizacijo in inženiring, računalniških
sistemov, d.o.o., Maribor, Klinetova ulica
16, reg. št. vl. 1/5714-00, katere ustanovite-
lja sta Danilo Germ, Maribor, Klinetova ul.
16 in Darko Germ, Maribor, Ul. Kneza Koc-
lja 31, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 18. 6. 1996 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Danilo
Germ, Maribor, Klinetova ul. 16 in Darko
Germ, Maribor, Ul. Kneza Koclja 31.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 3. 1997

Srg 558/96 Rg-251

Družba  PIERROT,  trgovina,  d.o.o.,
Limbuška c. 44a, Limbuš, katere ustanovi-
teljica je Blanka Mitič, Limbuška c. 44a,
Limbuš, reg. št. vl. 1/6162-00, po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 4. 5. 1994 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Blanka Mi-
tič, Limbuška c. 44a, Limbuš.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave 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 811/96 Rg-252

Družba ZAVAROVALNA AGENCIJA
MAZ, opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, d.o.o., Zg. Kungota, Plintovec 10/j,
reg. št. vl. 1/8357-00, katere ustanovitelj je
Matija Košir, Zg. Kungota, Plintovec 10/j,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 11. 6.
1996 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Matija Ko-
šir, Zg. Kungota, Plintovec 10/j.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 4. 1997
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Srg 723/96 Rg-262

Družba INI – PROJECT, projektira-
nje informacijskih sistemov in komercial-
ne storitve, d.o.o., Pekre, Lackova cesta
179, reg. št. vl. 1/7060-00, katere ustanovi-
telja sta Milenko Petrušič in Sonja Petrušič,
oba Pekre, Lackova cesta 179, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 28. 11. 1995
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Milenko
Petrušič in Sonja Petrušič, oba Pekre, Lac-
kova cesta 179.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 3. 1997

Srg 1042/96 Rg-275

Družba VI-BIRO, podjetje za biro –
tehnične, računalniške in kopirne stori-
tve, uvoz in izvoz, d.o.o., Maribor, Ljub-
ljanska 9, reg. št. vl. 1/4560-00, katere usta-
noviteljica je Vita Glušič, Maribor, Ljub-
ljanska 9, po sklepu ustanoviteljice družbe
z dne 23. 8. 1996 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vita Glu-
šič, Maribor, Ljubljanska 9.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 4. 1997

Srg 95/01322 Rg-101303

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/01322 z dne 21. 11. 1996 pod št.
vložka 1/04520/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5558638
Firma: ATM, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Radvanjska cesta 125
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Medved Andreja, izsto-

pila 20. 11. 1996.

Srg 96/00575 Rg-102642

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00575 z dne 14. 1. 1997 pod št.
vložka 1/08268/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5765587
Firma: AGA-FIRST, poslovno računo-

vodski servis d.o.o.
Skrajšana firma: AGA-FIRST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruše, Ruške čete 3

Osnovni kapital: 108.000 SIT
Ustanoviteljica: AGA, agencija za raz-

voj podjetništva d.o.o., izstopila 14. 1. 1997.

Srg 96/01279 Rg-102730

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/01279 z dne 24. 12. 1996 pod št.
vložka 1/04838/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5567661
Firma: KONSTRUKTOR–TRGOVINA

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Miklavška 59
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KONSTRUKTOR

p.o., izstopil 24. 12. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 94/00628 Rg-263

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00628 z dne 27. 1. 1997
pod št. vložka 1/01277/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja dužbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: IZOTUR, Podjetje za izobraže-
vanje in turizem Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: IZOTUR, Murska So-
bota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Proletarskih
brigad 11

Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelj: Dravec Štefan, izstopil

22. 8. 1994.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo je bila vpisana v sodni register dne
25. 3. 1992, s sklepom Srg 657/91.

Sklep z dne 22. 8. 1994 o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 27. 1. 1997, s sklepom Srg 628/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Dravec Štefan,
Murska Sobota, Mirna ul. 11.

NOVA GORICA

Srg 96/00454 Rg-101171

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00454 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/03232/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5828295
Firma: MAKVIN, Trgovina in storitve

d.o.o. Gornje Cerovo
Skrajšana firma: MAKVIN Gornje Ce-

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

govornostjo
Sedež: Kojsko, Gornje Cerovo 60

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 29. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Makuc Alenka, Gornje Cerovo 60, Kojsko.

Srg 96/00566 Rg-103196

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 96/00566 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/03612/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5947162
Firma:  OBLAK  INGRID  IN  AGRE-

STA, Storitve in trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: OBLAK INGRID IN

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

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Streliška 38
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 7. 8.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Oblak Ingrid, Ivana Suliča 16a, Šempe-
ter pri Gorici in Agresta Oronzo, Via Briga-
ta Casale 33, Gorizica, Italia.

Srg 97/00031 Rg-103200

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 97/00031 z dne 14. 1. 1997
pod št. vložka 1/00235/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi za-
ključka likvidacije iz izbrisa iz registra s
temile podatki:

Firma: Sklad stavbnih zemljišč Občine
Tolmin pri zavodu za razvoj in plan v
likvidaciji

Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: Tolmin, Padlih borcev 1/b
Ustanoviteljica: Skupščina občine Tol-

min, izstopila 15. 11. 1996.
Izbris sklada zaradi zaključka likvidacij-

skega postopka po sklepu tega sodišča št. St
16/95 z dne 15. 11. 1996.

NOVO MESTO

Srg 31/97 Rg-102635

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

Družba FAKTURA, finančne in raču-
novodske storitve Trebnje, d.o.o., Ulica
heroja Kreseta št. 14, Trebnje, vpisana na
reg. vl. št. 1-1357/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Primožič Francka Sil-
vestra, Ul. heroja Slaka 25, Trebnje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico.
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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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče Novo mesto

dne 30. 1. 1997

Srg 96/00316 Rg-103123

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg, št. 96/00316 z dne 20. 2. 1997
pod št. vložka 1/03179/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5774276
Firma: DELTA, trgovske in poslovne

storitve, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: DELTA, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Cesarjeva ul. 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljice: Papič Ana, Plaper Alen-

ka in Potočnik Marjeta, vse izstopile 11. 4.
1995.

Sklep skupščine z dne 11. 4. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele Papič Ana, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, Potočnik Marjeta, Ul. Slavka Gruma
74, Novo mesto in Plaper Alenka, Cesarje-
va ul. 36, Novo mesto.

Srg 39/97 Rg-104285

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

Družba PAG-MAG, podjetje za mon-
tažo in popravilo avtogum, storitve in tr-
govino Semič, d.o.o., Semič 47/e, Semič,
vpisana na reg. vl. št. 1-893/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 16. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ogulin Marjan, Semič
47/e, Semič, z ustanovitvenim kapitalom
1,599.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,599.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče Novo mesto

dne 18. 2. 1997

PTUJ

Srg 214/95 Rg-100891

Družba V.A.B., podjetje za posredniš-
tvo, trgovino na veliko in turizem, d.o.o.,

Žabjak 1, Ptuj, reg. št. vl. 1/982-00, katere
ustanoviteljici sta Melanija Zavec, Panon-
ska 5, Ptuj in Nataša Cerovič, Ul. Lackove
čete 36, Ptuj, po sklepu ustanoviteljic druž-
be z dne 13. 9. 1995 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Melanija
Zavec, Panonska 5, Ptuj in Nataša Cerovič,
Ul. Lackove čete 36, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 10. 12. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 239/96 Rg-261

Družba TONIKOT, podjetje za gostin-
ske storitve, d.o.o., Kotlje 12, Ravne na
Koroškem, reg. št. vl. 1/6364-00, katere
družbenika sta Rudolfa Oprešnik in Zvonko
Petrič, po sklepu skupščine z dne 16. 9. 1996
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Oprešnik
Rudolfa iz Raven na Koroškem, Malgajeva
6, in Zvonko Petrič iz Raven na Koroškem,
Kotlje 22 a.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 4. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-45/93-08 Ob-1689

1. Upravna enota Kranj s 1. 4. 1997 pre-
neha hraniti statut sindikata cestnega pro-
meta Potovalne agencije Alpetour, vpisan
v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 40.

Izbris iz evidence je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata cestnega prometa
Potovalne agencije Alpetour Kranj, s sede-
žem v Kranju, Mirka Vadnova 8.

Št. 121-3/95-08 Ob-1690

1. Upravna enota Kranj s 1. 1. 1997 pre-
neha hraniti pravila o organiziranosti in
delovanju sindikata delavcev Bandag,
Kranj, vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 135.

Izbris iz evidence je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata delavcev Bandag
Kranj, s sedežem v Kranju, Ljubljanska
c. 22.

Št. 024-1/96-113 Ob-1751

Pravila sindikata Zavoda OŠ Kolezija,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, sprejeta
dne 18. 5. 1992, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 113 dne 25. 4. 1997.

Št. 121-92/93-08 Ob-1827

1. Spremenijo se pravila o organizirano-
sti in delovanju sindikata podjetja Živila
Kranj,  s  sedežem  v  Naklem,  Cesta  na
Okroglo 3, in sicer tako, da se v naslovu in
besedilu pravil beseda »podjetje« nadomes-
ti z besedo »družba« v ustreznih sklonih.

Sprememba se z dnem izdaje te odločbe
vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 88 pri Upravni enoti Kranj.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 2/96 R-25

Stepančič Viktorija, roj. 5. 3. 1911 v Ve-
likem Dolu št. 15, hči Franca in Kristine
Živec, je pogrešana (na predlog Kosič Ani-
ce, Veliki Dol št. 28).

Začasna skrbnica pogrešane je Mirjam
Škerlj, socialna delavka na CSD Sežana.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 13. 2. 1997

N 29/95-9 R-26

Starec Anton, sin Antona in Ane roj. Zi-
dar, roj. 5. 5. 1893 v Žirjah št. 5/2, Sežana,
je pogrešan (na predlog Štok Sonje, Povir
št. 1/a, Sežana).

Začasna skrbnica pogrešanega je Neven-
ka Doles, delavka CSD Sežana.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 13. 2. 1997

N 6/96 R-27

Vitez Ivan, sin Andreja in Jožefa, roj.
20. 12. 1897 v Brestovici pri Povirju, sedaj
neznanega bivališča, je pogrešan (na pred-
log Vitez Rudolfa, Sežana, Ivana Turšiča 1).

Začasna skrbnica pogrešanega pa je Oti-
lija Vitez, Sežana, Ivana Turšiča št. 1.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 13. 2. 1997

N 30/96 R-70

Stupar Ivan, roj. 4. aprila 1913 v Rači-
cah 93, očetu Jožetu in materi Mariji, je
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pogrešan od leta 1967 (na predlog Stupar
Stojana iz Račic 24).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabi-
če 30b.

N 29/96 R-71

Stupar Franc, roj. 26. junija 1916 v Rači-
cah 46, očetu Jožetu in materi Mariji je
pogrešan od leta 1970 (na predlog Stupar
Stojana iz Račic 24).

Začasna skrbnica pa je Ljuba Uljan, Za-
biče 30b.

N 28/96 R-72

Anton Maljavac, roj. 29. marca 1889 v
Novokračinah št. 37, materi Margeriti in
očetu Antonu je pogrešan od 7. 1. 1919 (na
predlog Rada Iskre, Novokračine 62).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabi-
če 30b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 27. 3. 1997

N 1/97 R-74

Viktor Podhostnik, roj. 24. 7. 1898 na
zadnje stanujoč Cirkulane 3, je pograšan
(na predlog Ivana Podhostnika, stanujočega
Gubčeva 30, Ptuj).

Okrajno sodišče na Ptuju

dne 14. 4. 1997

D 120/95 R-24

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-
puščinski postopek po pok. Cepach Giovan-
niju, roj. 5. 9. 1861, nazadnje stanujočem v
Piranu, Mateotijeva 8, ki je umrl 25. 4. 1935.
Pismene oporoke ni zapustil. Bil pa je last-
nik parc. št. 11, vl. št. 189 k.o. Sočerga.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapust-
nikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustnikove dediče, da se priglasijo so-
dišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu

dne 10. 2. 1997

D 89/95-4 R-42

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Andreju Kavčiču, pok.
Franca, iz Slapa ob Idrijci št. 57, ki je umrl
6. 1. 1993.

V zapuščinskem postopku je bilo med
drugim ugotovljeno, da bi bili poklicani k
dedovanju kot dediči Kavčič Amalija, žena
zapustnika, ki je umrla 18. 10. 1994, potom-
ci njene sestre Marije, za katere pa sodišču
ni znano drugega, kot to, da živijo nekje v
Belgiji.

S tem oklicem se jih poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo in
uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega postopka, bo so-
dišče zadevo zaključilo v skladu z zakonom
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu

dne 7. 3. 1997

D 88/95-4 R-41

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Amaliji Kavčič, roj. Šauli,
iz Slapa ob Idrijci št. 57, ki je umrla 18. 10.
1994.

V zapuščinskem postopku je bilo med
drugim ugotovljeno, da bi prišli v poštev za
dedovanje tudi potomci pokojne sestre Ma-
rije Šavli, za katere je sodišču znano le to,
da živijo nekje v Belgiji.

Zato sodišče v tem postopku poziva po-
tomce navedene sestre zapustnice, da se v
roku enega leta od objave tega oklica zgla-
sijo in uveljavijo svojo pravico do de-
diščine.

Po preteku oklicnega roka, bo sodišče
zadevo zaključilo v skladu z zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Tolminu

dne 7. 3. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

V P 608/93 R-13

To sodišče je po sodnici Martini Erzin v
pravdni zadevi tožeče stranke Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ljublja-
na, ki jo zastopa Javno pravobranilstvo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva
24, proti toženi stranki Misimovič Liljani,
Ljubljana, Vošnjakova 5, ob stranski inter-
venciji Predraga Misimovič, ki ga zastopa
Milomir Jovanovič, odvetnik iz Ljubljane,
na podlagi določila 84. člena zakona o
pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)
sklenilo:

1. Liljani Misimovič, Vošnjakova 5,
Ljubljana, se v pravdni zadevi opr. št. V P
608/93 postavlja začasna zastopnica Alen-
ka Kočevar, strokovna sodelavka tega so-
dišča.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 24. 1. 1997

Amortizacije

Stečajni postopki
in likvidacije

N 376/96-4 R-66

Na predlog Kramarič Jožeta, Mirje 47,
Ljubljana se uvaja amortizacija hranilne
knjižice odprte pri LB, Nova LB, d.d.,
Podružnica Ljubljana-Center, št.
010-323257/85 na geslo s stanjem ca.
20.000 SIT. Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 18. 3. 1997

St 16/96 S-193

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Cimos International,

d.d., Koper s sklepom opr. št. St 16/96 z
dne 17. 1. 1997 v zvezi s sklepom Višjega
sodišča v Kopru opr. št. Cpg 42/97 z dne
3. 4. 1997 zavgrlo predlog dolžnika za za-
četek postopka prisilne poravnave in posto-
pek ustavilo.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

St 34/96 S-194

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upnikovih terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna Maribor, d.d., – v stečaju dne
28. 5. 1997 ob 12. uri v sobi 330 tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 23. 4. 1997

St 15/96 S-195

To sodišče je pod opr. št. St 15/96 z dne
15. 1. 1997, v zvezi s sklepom Višjega so-
dišča v Kopru opr. št. Cpg 45/97 z dne 3. 4.
1997, sprejelo sklep, da se predlog za zače-
tek postopka prisilne poravnave nad dolžni-
kom Cimos Commerce, d.o.o., Koper, Tr-
govina z avtomobili in servisiranje, zavr-
že in se postopek ustavi.

St 20/96 S-196

To sodišče je pod opr. št. St 20/96 z dne
15. 1. 1997, v zvezi s sklepom Višjega so-
dišča v Kopru opr. št. Cpg 46/97 z dne 3. 4.
1997, sprejelo sklep, da se predlog za zače-
tek postopka prisilne poravnave nad dolžni-
kom Cimos Tovarna Senožeče, d.o.o., Pro-
izvodnja avtomobilskih delov, zavrže in
se postopek ustavi.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

St 9/96 S-197

To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/96 z
dne 2. 4. 1997 potrdilo sprejeto prisilno po-
ravnavo med dolžnikom Gins, Podjetje za
ekonomske, finančne in knjigovodske sto-
ritve, d.o.o., Libeliška gora 45, Libeliče in
njegovimi upniki.

Dolžnik bo svoje obveznosti poravnal na
sledeči način:

– upniku Koroški dom starostnikov, Čr-
neče 146, Dravograd, bo ugotovljeno terja-
tev poplačal v višini 100% v roku treh let od
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravna-
ve, z obrestmi v višini 6% letne obrestne
mere, plačljivo ob zapadlosti roka,

– vsem ostalim upnikom bo ugotovljene
terjatve poplačal v višini 60% v roku dveh
let od pravnomočnosti sklenjene prisilne po-
ravnave, z obrestmi v višini 6% letne obrest-
ne mere, plačljivo ob zapadlosti roka.

Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni del
izreka sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
opr. št. St 9/96 z dne 2. 4. 1997.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
1997.
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Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je
postal pravnomočen dne 16. 4. 1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 4. 1997

St 19/96 S-198

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 19/96
z dne 15. 1. 1997, v zvezi s sklepom Višje-
ga sodišča v Kopru, opr. št. Cpg 48/97 z dne
3. 4. 1997, sprejelo sklep, da se predlog za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Cimos Tovarna Koper, d.o.o.,
Koper, Proizvodnja avtomobilskih delov,
d.o.o., Koper, zavrže in se postopek ustavi.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 22. 4. 1997

St 12/95 S-199

To sodišče sodišče razpisuje II. narok za
preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi
Metalna Montaža, inženiring oprema,
d.o.o., Maribor, Zagrebška 20 – v stečaju
dne 26. 5. 1997 ob 10. uri v sobi 330 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 21. 4. 1997

St 3/97 S-200

I. Začne se stečajni postopek zoper dolž-
nika Uteks-Trade, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in promet, d.o.o., Pohorska
6a, Slovenj Gradec.

II. Odslej se firma dolžnika glasi
Uteks-Trade, Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in promet, d.o.o., Pohorska 6a, Slovenj
Gradec – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Miha Sevinek, ek., iz Slovenj Gradec, Sej-
miška 11.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 1997 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnje-
ga sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajne-
ga postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terja-
tve in z navedbo žiro računa, ali drugega
računa upnika. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premože-
nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico, izločitveni up-
niki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hova terjatev. Upniki morajo vlogo kolko-
vati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti
prijavljene terjatve, vendar največ 27.000
SIT.

VI. Dolžniki stečajnega dolžnika se po-
zivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolž-
nika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 4.
1997.

St 10/97 S-201

I. To  sodišče  je  s  sklepom  opr.  št.
St 10/97, z dne 21. 4. 1997 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna -
Tovarna pohištva Podvelka, d.o.o., Jan-

ževski vrh 92, Podvelka, ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

– Lesna lesnoindustrijsko podjetje,
d.o.o., Slovenj Gradec, Gosposvetska 4,

– LB Koroška banka, d.d., Slovenj Gra-
dec,

– Merx Kozjak, gostinsko podjetje, d.d.,
Mariborska 8, Radlje ob Dravi,

– Zavarovalnica Maribor, d.d.,
– delavski zaupnik Mumel Drago – pred-

sednik sindikata, zaposlen v Lesna TP Pod-
velka.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Ocepek odvetnik iz Slovenj
Gradca, Francetova 7.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo 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 izte-
ku trideset dnevnega roka za prijavo terja-
tev, z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo
zoper terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno

desko tukajšnjega sodišča dne 21. 4. 1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 21. 4. 1997

St 27/95 S-202

To sodišče objavlja v stečajni zadevi št.
St 27/95 sklep z dne 25. 4. 1997: III. narok
za preizkus terjatev stečajnega dolžnika Ko-
nus Konum, d.o.o., Slovenske Konjice, bo
1. 7. 1997 ob 8.30 soba 209 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 24. 4. 1997

St 24/97 S-203

To sodišče je s sklepom St 24/97 dne
24. 4. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PRO Garden Prosenc in ostali,
d.n.o., Dol pri Ljubljani, Beričevo 52.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Velena Lokar Škerget iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka ob-
javljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 8. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 4.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 4. 1997

St 1/89 S-204

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega  dolžnika  Modna  konfekcija
Ideal Nova Gorica, p.o., v stečaju, sedaj

stečajna masa stečajnega dolžnika, izven na-
roka dne 25. 4. 1997 sklenilo:

Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Preostanek sredstev, ki ostanejo po po-

ravnavi vseh stroškov postopka in je name-
njen za poplačilo upnikov, ki niso sporočili
številke žiro računa, se zaradi zagotovitve
izplačila prenese na družbo Ideal, Modna
konfekcija Nova Gorica, d.o.o.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 4. 1997

St 14/96 S-205

Na podlagi 101. in 102. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. l. RS, št. 67/93) to sodišče objavlja ok-
lic o začetku stečaja

1. S sklepom tega sodišča opr. št.
St 14/96, je sodišče dne 28. 4. 1997 začelo
stečajni postopek nad podjetjem NIVO-BIS,
Gostinsko turistično podjetje d.o.o. An-
karan, Jadranska 86/a, Ankaran.

2. Stečajni postopek bo vodilo to sodišče.
3. V stečajnem postopku se bo za dolž-

nika uporabljala firma NIVO-BIS, Gostin-
sko turistično podjetje d.o.o. Ankaran – v
stečaju.

4. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Miro Benedejčič.

5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

6. Narok za preizkus terjatev bo 11. 9.
1997 ob 8.30 v sobi št. 135/I tega sodišča.

7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do NIVO-BIS, Go-
stinsko turistično podjetje d.o.o. Ankaran.

8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 28. 4. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 28. 4. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-91

SGP Primorje, p.o., Ajdovščina, Aj-
dovščina, Vipavska cesta 3, ponavlja javni
poziv upravičencem pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic podjetja, ki je bil
prvič objavljen v časopisu Delo 19. 12. 1996
in v Uradnem listu RS 20. 12. 1996 ter na
oglasnih deskah podjetja 19. 12. 1996.
Upravičence pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic, to je vse zaposlene,
nekdaj zaposlene in upokojence podjetja po-
novno pozivamo, da v 30 dneh po objavi
tega poziva v časopisu Delo predložijo svo-
je lastniške certifikate in potrdila za manj
izplačane plače po 25.a členu ZLPP oziro-
ma z gotovino vplačajo delnice podjetja ter
tako sodelujejo pri lastninskem preobliko-
vanju podjetja. Dodatne informacije v zvezi
s sodelovanjem pri lastninskem preobliko-
vanju podjetja lahko upravičenci dobijo
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vsak delovnik med 8. in 14. uro na sedežu
podjetja pri Jožetu Vrabcu ali Tanji Hlad-
nik, telefon 065/16-20-501.

SGP Primorje, p.o., Ajdovščina

La-92

Kokra, trgovsko podjetje p.o. Kranj,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjemu odkupu
delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, dne 19. VIII. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 8. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil in vplačil denarnih sred-
stev za vpis delnic interne razdelitve in no-
tranjega odkupa, se podaljša vključno do
25. 5. 1997.

Obveščamo vas, da je Agencija Republi-
ke Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo izdala dne 17. 4. 1997 odločbo št.
LP 01502/1997–KJ, s katero se razveljavi
odločba Agnecije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo 01502/1996–KJ z dne 16. 7.
1996. S to odločbo kombinacija lastninske-
ga preoblikovanja ostaja nespremenjena.
Spremeni se le lastninska struktura zaradi
denacionalizacijskih upravičencev.

Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije vsak delovnik po telefonu
064/242-066 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Vesna Frelih.

Kokra, p.o. Kranj

La-93

TMG, trgovina z materiali za gradnjo,
p.o., objavlja program lastninskega preobli-
kovanja, ki ga je Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo odo-
brila z odločbo št. LP 01043/1997–IZ z dne
18. 4. 1997.

1. Firma: TMG, trgovina z materiali
za gradnjo, p.o.

Skrajšana firma: TMG, p.o.
Sedež: Pesnica pšt. 5, Pesnica pri Ma-

riboru.
Matična številka: 5009278.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Mariboru, št. registr-
skega vložka 1/1448-00.

2. Osnovna dejavnost podjetja je trgovi-
na z gradbenimi materiali.

3. TMG, trgovina z materiali za gradnjo
je podjetje v družbeni lastnini s 100% druž-
benim kapitalom.

4. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo, predvidena last-
niška struktura preoblikovanega podjetja je:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad za razvoj oziroma po izvr-

šeni prodaji investicijske družbe,
– 27,74% na Sklad za razvoj po 29. čle-

nu ZLPP,
– 32,26% fizične osebe – sodelujoči v

interni razdelitvi (20%) in notranjem odku-
pu (12,26%).

5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
štirih načinov:

– prenos 40% navadnih delnic (deležev)
na sklade,

– prenos 27,74% delnic (deležev) na
Sklad za razvoj po 29. členu ZLPP,

– interna razdelitev delnic (deležev) v
višini 20% družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic (deležev) v vred-
nosti 12,26% družbenega kapitala.

Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1,410 SIT, v notranjem odkupu se upo-
števa 50% popust, pri denarnih vplačilih pa
se kupnina revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vpla-
čila kupnine skladu.

6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja da v 30
dneh po objavi poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski podjetja:

6.1. Predložijo lastniške certifikate v za-
meno za delnice interne razdelitve; te delni-
ce so navadne, imenske in neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov v višini
20% družbenega kapitala, bo podjetje v na-
daljnjih 8 dneh z objavo na oglasni deski
izvedlo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih. Podjetje bo prenehalo zbirati
certifikate družinskih članov, ko jih bo pred-
loženih dovolj za razliko do 20% družbene-
ga kapitala. Če pa bi upravičenci 1. kroga
predložiti lastniške certifikate v vrednosti,
večji od 20% družbenega kapitala, bodo lah-
ko presežke po proporcionalnem znižanju
uporabili za notranji odkup deležev.

6.2. Pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo deleže in vplačajo kupnino za
prvi paket deležev notranjega odkupa.

Delnice (deleži) notranjega odkupa so
navadne, imenske in za čas trajanja progra-
ma notranjega odkupa neprenosljive izven
programa, razen z dedovanjem. Delnice (de-
leži), ki jih upravičenci pridobijo v notra-
njem odkupu v zameno za presežne last-
niške certifikate, so enake delnicam (dele-
žem) interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, razen z dedovanjem, po tem pa so
enake kot druge delnice (deleži) notranjega
odkupa.

7. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice (deleže) na sede-
žu podjetja v Pesnici št. 5, Pesnica pri Mari-
boru, od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo na pri-
vatizacijski podračun podjetja kot bo objav-
ljen v časopisu Večer.

30 dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov, vpis in vplačilo delnic je pre-
kluziven – upravičenec, ki zamudi rok, ne
more sodelovati pri interni razdelitvi oziro-
ma notranjem odkupu delnic podjetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic ter način in
pogoji prenosa bo urejen s pravili notranje-
ga odkupa.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na telefonski števil-
ki 062/653-007, pri Zupanič Jelki ali Brljak
Mariji. V podjetju bo v času vpisovanja
zainteresiranim na vpogled program in sklep
o preoblikovanju.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo

svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo Agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

TMG, p.o., Pesnica pri Mariboru

La-94

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjet-
je za varovanje premoženja Varnost Vič,
p.o.,  Ljubljana,  Koprska  94,  na  podlagi
programa  o  lastninskem  preoblikovanju
podjetja,  ki  ga  je  z  odločbo  št.
LP 00643/1997-DD, z dne 14. 4. 1997 odo-
brila Agnecija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja

1. Firma in sedež: Podjetje za varova-
nje premoženja Varnost Vič, p.o., Ljub-
ljana, Koprska 94.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/3146/00.

2. Matična številka: 5174538.
3. Dejavnost: 74.600.
Osnovna dejavnost podjetja je fizič-

no-tehnično varovanje premoženja.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje za varovanje premoženja Var-

nost Vič p.o. poziva upravičence (vse zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Dnevnik ter na oglasni
deski podjetja (s tem, da rok začne teči z
dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate za začasnice (kasneje delnice),
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
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razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v Podjetju za varovanje premože-
nja Varnost Vič, p.o.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje za varovanje premoženja Var-

nost Vič p.o., poziva upravičence (vse za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in denarnimi vplačili.

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

8. Način vplačila
Delnice  iz  interne  razdelitve,  kot  iz

programa notranjega odkupa, bodo upravi-
čenci lahko vplačevali na sedežu podjetja
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 12. ure. Gotovinsko vplačane delnice
se vplačajo na poseben privatizacijski po-
dračun  z  navedbo  “plačilo  kupnine  za
delnice  podjetja  v  notranjem  odkupu,
številka:

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

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

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

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

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni

dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
pri Slavi Pertovt osebno na sedežu podjetja.

Podjetje za varovanje premoženja
Varnost Vič, p.o., Ljubljana

La-95

Gozdno gospodarstvo Brežice p.o., Ce-
sta bratov Cerjakov 42, Brežice, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
z dne 22. 4. 1997 št. LP 02084/1997-GV.

1. Firma in sedež: Izvajalsko podjetje
Gozdno gospodarstvo Brežice p.o., Breži-
ce, c. bratov Cerjakov 42.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Krškem,
pod št. reg. vl. 1/00175/00.

2. Matična številka podjetja: 5164338.
3. Osnovna dejavnost: gozdarstvo.
4. Podjetje je družbeno, v 100% družbe-

ni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad Pokojninskega

in invalidskega zavarovanja;
– 10% Slovenski odškodninski sklad;
– 20% Sklad RS za razvoj z namenom

nadaljnje razdelitve pooblaščenim investi-
cijskim družbam;

– 20% interna razdelitev delnic,
– 40% notranja razdelitev.
6. Predviden način oziroma kombinacija

načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad

Pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– prenos 10% delnic na Slovenski

odškodninski sklad;
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj z namenom nadaljnje razdelitve poob-
laščenim investicijskim družbam;

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic;

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa, poziva v
dnevniku Delo in na oglasni deski podjetja
(s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate (1. krog).

Tisti upravičenec, ki zamudi 30-dnevni
rok za predložitev lastniškega certifikata,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi del-
nic podjetja.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov manjša od 20% osnovnega ka-
pitala, bo podjetje objavilo v roku 14 dni
interni razpis za ožje družinske člane. Vse
uprvičence se bo povabilo k predložitvi cer-
tifikatov ožjih družinskih članov preko og-
lasne deske podjetja. Rok predložitve bo
znašal 10 dni od objave na oglasi deski.
Interni razpis bo izvedla komisija za last-
ninsko preoblikovanje. V primeru, da bo
lastniških certifikatov ožjih družinskih čla-
nov preveč, bo kriterij pri dodelitvi delnic
proporcionalni.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic bo podjetje
preostanek delnic do 20% preneslo na sklad
za razvoj.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% osnov-
nega kapitala, lahko upravičenci, ki so so-
delovali pri interni razdelitvi, presežne last-
niške certifikate uporabijo v notranjem od-
kupu tako, da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej.

Delnice pridobljene iz interne razdelitve
so neprenosljive dve leti, razen v primeru
dedovanja.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa, poziva v
dnevniku Delo in na oglasni deski podjetja
(s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
oziroma z morebitnimi presežki lastniških
certifikatov iz interne razdelitve. Tisti upra-
vičenec do nakupa, ki zamudi 30-dnevni
rok za plačilo kupnine, ne more več sodelo-
vati v programu notranjega odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal
in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa skladno z določili
Družbene pogodbe ali statuta in Delniškega
sporazuma. Vse delnice so navadne, imen-
ske in dajejo poleg pravice do udeležbe na
dobičku in stečajni masi podjetja tudi pravi-
co do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na se-
dežu podjetja vsak delovni dan od 9. do
12. ure, v okviru zgoraj opredeljenih rokov;
gotovinska vplačila bodo nakazana na pose-
ben privatizacijski podračun, ki je odprt pri
Agneciji RS za plačili promet, Podružnica
Brežice, pod številko: 51620-698-75249 z
imenom “privatizacijski podračun GG Bre-
žice”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Sokolič Mihaeli, tel. 0608-61-145 ali
62-405.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljub-
ljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Gozdno gospodarstvo
Brežice, p.o.

La-96

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/91) objavlja podjetje Ho-
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tel Jelovica Bled program preoblikovanja
podjetja Hotel Jelovica Bled, p.o.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja, Hotel Jelovica Bled p.o., Cesta
svobode 8, Bled, je Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
odobrila dne 14. 4. 1997 z odločbo št.
LP 01059/1997-ST.

I. Splošni podatki o podjetju
Ime podjetja: Hotel Jelovica Bled, p.o.
Sedež podjetja: C. svobode 8, Bled.
Telefon: 064/79-60.
Matična številka: 080111.
Dejavnost podjetja: nastanitvene in pre-

hrambene storitve, gostinske in druge stori-
tve, storitve v kozmetičnih salonih, savnah,
kopališčih, organiziranje medicinskih stori-
tev v hotelu, organiziranje in izvajanje se-
minarjev, strokovnih posvetovanj, zabavnih,
kulturnih in drugih prireditev in opravljanje
drugih storitev v zvezi z osnovno dejavno-
sti.

II. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je v celoti družbeno podjetje.
III. Predvidena lastniška struktura po

preoblikovanju
Vrednost družbenega kapitala, ocenje-

nega na podlagi metodologije za izdelavo
otvoritvene bilance znaša 216,300.000 SIT.

Nominalna in prodajna vrednost delnice
na dan 31. 12. 1992 je 1.000 SIT.

V zavarovanje denacionalizacijskih zah-
tevkov je v obliki lastniškega deleža rezer-
virano 16.077 delnic.

Predvidena lastniška struktura družbe-
nega kapitala po privatizaciji bo naslednja:

Lastniki Št. delnic Struktura

Skladi 80.089 30,2%
Zaposleni 80.089 30,2%
(bivši, upokojenci
in ožji družinski
člani)
Udeleženci javne
prodaje in
dokapitalizacije 104.934 39,6%
Skupaj 265.112 100%

IV. Opis načinov preoblikovanja pod-
jetja

1. Prenos navadnih delnic na Sklad RS
za razvoj za namene nadaljnje prodaje inve-
sticijskim skladom v višini 20% družbene-
ga kapitala ali 40.045 delnic.

2. Prenos navadnih delnic na Slovenski
odškodninski sklad v višini 10% družbene-
ga kapitala ali 20.023 delnic.

3. Prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 10% družbenega kapitala
ali 20.023 delnic.

4. Interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala ali 40.044 delnic.

5. Notranji odkup delnic v višini 20%
družbenega kapitala ali 40.044 delnic.

6. Večanje lastniškega kapitala v višini
30% družbenega kapitala ali 64.890 delnic.

V. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
Hotel Jelovica Bled poziva vse zaposle-

ne, bivše zaposlene v katerem koli TOZD
HTP Bled in upokojenece, da v 30 dneh po
objavi tega poziva zamenjajo svoje lastniške
certifikate za delnice oznake B. Z interno
razdelitvijo bo podjetje razdelilo 20% druž-

benega kapitala, namenjenega lastninjenju,
kar je 40.044 delnic. Delnice pridobljene z
interno razdelitvijo so navadne, glasijo na
ime in dajajo pravico do upravljanja in divi-
dende. Izražene so v nematerializirani obli-
ki (začasnice) in so neprenosljive dve leti
po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.

Cena delnice je 1.000 SIT.
V primeru, da upravičenci za certifikate

ne bodo zamenjali vseh za to namenjenih
delnic, bo podjetje izvedlo interni razpis za
ožje družinske člane.

Podjetja bo delnice, ki jih ne bo zame-
njalo za certifikate, preneslo na Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj. V primeru pre-
sežka certifikatov pa bo število delnic so-
razmerno znižalo ožjim družinskim članom
zaposlenih.

Upravičenci lahko zamenjajo lastninske
certifikate na sedežu podjetja na Bledu in
sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

2. Notranji odkup
Hotel Jelovica poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene, bivše zaposlene v okviru
nekdanjega HTP Bled in upokojenece pod-
jetja, da v 30 dneh po objavi tega poziva
kupijo delnice podjetja oznake E. Cena del-
nice odkupljene s certifikati ali zadolžni-
cami je 1.000 SIT. Cena delnice, odkuplje-
ne z gotovino, ob upoštevanju revaloriza-
cije do dneva razpisa in 50% popusta je
915,45 SIT.

Cena velja za čas tega razpisa. Podjetje
predvideva, da bo s tem načinom lastnin-
skega preoblikovanja odkupljeno 20% druž-
benega kapitala, nemenjenega lastninjenju,
oziroma 40.044 delnic razreda E.

V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo:

– s presežnimi certifikati iz interne raz-
delitve,

– z denarnimi vplačili,
– z zadolžnicami za premalo izplačane

plače.
Delnice, kupljene v notranjem odkupu

so navadne, glasijo na ime, prenosljive so le
znotraj programov notranjega odkupa, ra-
zen z dedovanjem, dajejo pravico do uprav-
ljanja in dividende, izražene so v nemate-
rializirani obliki (začasnice).

Upravičenci lahko vpisujejo delnice na
sedežu podjetja vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

Denarna vplačila so možna s položnico
na poseben privatizacijski podračun št.
51540-698-4335 pri APP Radovljica.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Za dodatne informacije se lahko obrnete
na tel. 064/79-60, Jana Konjevič ali Mirko
Rimahazi.

Hotel Jelovica Bled p.o.

Št. 100-141 La-97

Na podlagi drugega odstavka 19. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in
142. člena ter prvega odstavka 202. člena
zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. SFRJ, št. 47/86) objavljamo program last-
ninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št.
LPO 216/94-TJ z dne 28. 12. 1994.

1. Podatki o podjetju
1.1. Ime: Majolka gostinsko podjetje,

p.o.
1.2. Sedež: Slomškov trg 11, Celje.
1.3. Matična številka: 5001889.
1.4. Pravna oblika organiziranosti: Go-

stinsko podjetje Majolka Celje, p.o. je druž-
beno podjetje v 100% družbeni lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– upravičenci notranjega odkupa – 40%.
3. Način lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadih delnic na sklade v viši-

ni 40% vrednosti družbenega kapitala,
– interna razdelitev navadnih delnic v vi-

šini 20% vrednosti družbenega kapitala,
– notranji odkup navadnih delnic v viši-

ni 40% vrednosti družbenega kapitala.
4. Javni poziv
Podjetje s to objavo poziva vse upravi-

čence (zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence), da sodelujejo pri interni raz-
delitvi in pri notranjem odkupu delnic.

5. Interna razdelitev
Upravičenci za interno razdelitev lahko

v 30 dneh po objavi na oglasni deski in
dnevniku Delo vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate. Roki iz tega poziva so
prekluzivni. Upravičenec, ki ga zamudi, iz-
gubi pravico do sodelovanja v postopku last-
ninskega preoblikovanja.

Notranji odkup
Upravičenci za notranji odkup plačajo

kupnino za delnice v 30 dneh po objavi na
oglasni deski in dnevniku Delo.

Delnice se vplačajo s presežnimi certifi-
kati in s potrdili za neizplačani del plače in
denarnimi vplačili. Pri plačilu je 50% po-
pust.

Delnice iz programa interne razdelitve
in notranjega odkupa bo podjetje vpisovalo
na sedežu podjetja vsak delovni dan od
10. do 14. ure.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila dobite po
telefonu 24-626.

Gostinsko podjetje
Majolka – Celje, p.o.

La-98

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Aj-
dovščina, Ajdovščina, Goriška 48, katere
družbeni kapital, ki je predmet lastninjenja,
izhaja iz neodplačano prenešenega dela
družbenega kapitala Kmetijsko veterinar-
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skega zavoda Nova Gorica, na osnovi pro-
grama lastninskega preoblikovanja, ki ga je
z odločbo št. LP 02116/1997-KJ z dne 11. 4.
1997, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Pri
hrastu 18.

Izločeni del podjetja: Veterinarska am-
bulanta Ajdovščina, Ajdovščina, Goriška
48.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5051754.
Izločeni del podjetja: 5969964.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica s polno odgovor-
nostjo.

V Kmetijsko veterinarskem zavodu No-
va Gorica je bil v skladu s 147., 148. in 149.
členom zakona o veterinarstvu določen de-
lež družbenega kapitala, ki je lahko pred-
met lastninskega preoblikovanja po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku
lastninskega preoblikovanja se, na podlagi
neodplačano prenešenega dela družbenega
kapitala Kmetijsko veterinarskega zavoda
Nova Gorica organizira nova kapitalska
družba s firmo Veterinarska ambulanta Aj-
dovščina d.o.o. Na podlagi vlaganj po 147.
členu zakona o veterinarstvu predstavlja de-
lež Občine Ajdovščina v kapitalu Veteri-
narske ambulante Ajdovščina d.o.o. 38,78%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugh
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 7,340.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– znani lastniki (Občina Ajdovščina) –
38,96%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 12,26%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
24,39%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
24,39%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini
20,09% družbenega kapitala ali 11,63% ce-
lotnega kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 39,96%
družbenega kapitala ali 23,14% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 39,96% družbenega kapitala
ali 23,14% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.

1. Interna razdelitev
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce zavoda),

da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Dnevnik ter na oglasni
deski zavoda in Veterinarske ambulante Aj-
dovščina d.o.o., vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veteriarske ambulante Ajdovščina d.o.o. ob-
javljen interni razpis za notranjo razdelitev
deležev za lastninske certifikate ožjih dru-
žinskih članov zaposlenih, in sicer najka-
sneje v treh dneh po preteku roka za oddajo
certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za
predložitev lastninskih certifikatov je 10 dni
po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti  na  ta  način,  bo  zavod  prenesel  na
Sklad RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v dnevniku Dnevnik ter na oglasni deski
zavoda in Veterinarske ambulate Ajdovšči-
na d.o.o. vpišejo in vplačajo deleže notra-
njega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži  notranjega  odkupa  se  bodo
vplačevali z uporabo presežnih lastninskih
certifikatov (če bo v I. krogu vloženih last-
ninskih certifikatov za več kot 20% druž-
benega  kapitala)  in  z  gotovinskimi  vpla-
čili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse zainteresirane, da v roku 30
dni po objavi v dnevniku Dnevnik vložijo
ponudbe za odkup 40% dela družbenega ka-
pitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 179 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.540 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:

– Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Pri hrastu 18,

– Veterinarska ambulanta Ajdovščina
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 48, in sicer z
oznako: »Ponudba za nakup poslovnih de-
ležev Veterinarske ambulante Ajdovščina
d.o.o.«.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedež zavoda:
Pri hrastu 18, Nova Gorica, vsak delovnik v
času od 9. do 14. ure ter v Veterinarski am-
bulanti Ajdovščina d.o.o., Goriška 48, Aj-
dovščina v času od 10 do 14. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52200-698-37597 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: »plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko ambulanto Ajdovšči-
na.«

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Nataši
Hladnik po tel. 065/27-311, 065/27-313,
065/27-314 ali osebno na sedežu zavoda
med 10.30 in 13. uro.

La-99

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Idri-
ja, Idrija, Otona Župančiča 7a, katere druž-
beni kapital, ki je predmet lastninjenja, iz-
haja iz neodplačno prenešenega dela druž-
benega kapitala Kmetijsko veterinarskega
zavoda Nova Gorica, na osnovi programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z od-
ločbo št. LP 02117/1997-KJ z dne 11. 4.
1997, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Pri
hrastu 18.

Izločeni del podjetja: Veterinarska am-
bulanta Idrija, Idrija, Otona Župančiča
7a.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5051754.
Izločeni del podjetja: 5969972.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Kmetijsko veteri-

narski zavod Nova Gorica s polno odgo-
vornostjo. V Kmetijskem veterinarskem za-
vodu Nova Gorica je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je
lahko predmet lastninskega preoblikova-
nja po zakonu o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93). V postopku lastninskega preobli-
kovanja se, na podlagi neodplačano prene-
šenega dela družbenega kapitala Kmetij-
sko veterinarskega zavoda Nova Gorica or-
ganizira nova kapitalska družba s firmo
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Veterinarska ambulanta Idrija d.o.o. Na
podlagi vlaganj po 147. členu zakona o
veterinarstvu predstavlja delež Občine Idri-
ja v kapitalu Veterinarske ambulante Idrija
d.o.o. 62,11%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 3,820.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– znani lastniki (Občina Idrija) – 62,31%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 7,59%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

15,18%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev

na podlagi javnega zbiranja ponudb –
14,92%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini
20,14% družbenega kapitala ali 7,20% ce-
lotnega kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40,28%
družbenega kapitala ali 14,41% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 39,58% družbenega kapitala
ali 14,16% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska ambulanta Idrija d.o.o.

1. Interna razdelitev
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Dnevnik ter na oglasni
deski zavoda in Veterinarske ambulante
Idrija d.o.o., vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske ambulante Idrija d.o.o. objav-
ljen interni razpis za notranjo razdelitev de-
ležev za lastninske certifikate ožjih družin-
skih članov zaposlenih, in sicer najkasneje
v treh dneh po preteku roka za oddajo certi-
fikatov I. kroga upravičencev. Rok za pred-
ložitev lastninskih certifikatov je 10 dni po
objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v dnevniku Dnevnik ter na oglasni deski
zavoda in Veterinarske ambulante Idrija
d.o.o. vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse zainteresirane, da v roku 30
dni po objavi v dnevniku Dnevnik vložijo
ponudbe za odkup 40% dela družbenega ka-
pitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 57 deležev oznake G z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.538 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:

– Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Nova Gorica, Pri hrastu 18,

– Veterinarska ambulanta Idrija d.o.o.,
Idrija, Otona Župančiča 7a,

in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske ambulante
Idrija d.o.o.«

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovodstvu na sedežu zavoda:
Pri hrastju 18, Nova Gorica vsak delovnik v
času od 9. do 14. ure ter v Veterinarski am-
bulanti Idrija d.o.o., Otona Župančiča 7a,
Idrija v času od 9. do 12. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52200-698-37597 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: »plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko ambulanto Idrija.«

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Nataši
Hladnik po telefonu 065/27-311,
065/27-313, 065/27-314 ali osebno na sede-
žu zavoda med 10.30 in 13. uro.

La-100

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja Postoj-
na, Postojna, Gregorčičev drevored 21, ka-
tere družbeni kapital, ki je predmet lastni-

njenja, izhaja iz neodplačno prenešenega de-
la družbenega kapitala Kmetijsko veterinar-
skega zavoda Nova Gorica, na osnovi pro-
grama lastninskega preoblikovanja, ki ga je
z odločbo št. LP 02119/1997-KJ z dne 11. 4.
1997, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Pri
hrastu 18.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja Postojna, Postojna, Gregorčičev
drevored 21.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5051754.
Izločeni del podjetja: 5968810.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica s polno odgovor-
nostjo. V Kmetijskem veterinarskem zavo-
du Nova Gorica je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Kmetijsko veterinarskega
zavoda Nova Gorica organizira nova kapi-
talska družba s firmo Veterinarska postaja
Postojna d.o.o. Na podlagi vlaganj po 147.
členu zakona o veterinarstvu predstavlja de-
lež Občine Idrija v kapitalu Veterinarske
postaje Postojna d.o.o. 11,08%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 14,130.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– znani lastniki (Občina Postojna) –
11,11%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 17,76%,

– upravičenci iz notranjega odkupa
35,60%,

– udleležnci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
35,53%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini
19,98% družbenega kapitala ali 16,96% ce-
lotnega kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40,05%
družbenega kapitala ali 33,98% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 39,97% družbenega kapitala
ali 33,92% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja Postojna d.o.o.

1. Interna razdelitev
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
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še zaposlene in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Dnevnik ter na oglasni
deski zavoda in Veterinarske postaje Po-
stojna d.o.o., vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske postaje Postojna d.o.o. objav-
ljen interni razpis za notranjo razdelitev de-
ležev za lastninske certifikate ožjih družin-
skih članov zaposlenih, in sicer najkasneje
v treh dneh po preteku roka za oddajo certi-
fikatov I. kroga upravičencev. Rok za pred-
ložitev lastninskih certifikatov je 10 dni po
objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v dnevniku Dnevnik ter na oglasni deski
zavoda in Veterinarske postaje Postojna
d.o.o. vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse zainteresirane, da v roku
30 dni po objavi v dnevniku Dnevnik vloži-
jo ponudbe za odkup 40% dela družbenega
kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 502 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.467 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:

– Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Nova Gorica, Pri hrastu 18,

– Veterinarska postaja Postojna d.o.o.,
Gregorčičev drevored 21,

in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske postaje Po-
stojna d.o.o.«

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz

interne razdelitve in iz programa notranje-
ga odkupa bo potekalo v roku 30 dni po
objavi poziva, v računovostvu na sedežu
zavoda: Pri hrastju 18, Nova Gorica vsak
delovnik v času od 9. do 14. ure ter v Vete-
rinarski postaji Postojna d.o.o., Gregorči-
čev drevored 21, Postojna v času od 10. do
14. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski
podračun št. 52200-698-37597 pri Agenci-
ji za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje z navedbo: »plačilo kupnine za po-
slovne deleže za Veterinarsko postajo Po-
stojna.«

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Nataši
Hladnik po telefonu 065/27-311,
065/27-313, 065/27-314 ali osebno na sede-
žu zavoda med 10.30 in 13. uro.

La-101

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska ambulanta Tol-
min, Tolmin, Rutarjeva 35, katere družbeni
kapital, ki je predmet lastninjenja, izhaja iz
neodplačno prenešenega dela družbenega
kapitala Kmetijsko veterinarskega zavoda
Nova Gorica, na osnovi programa lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št.
LP 02115/1997-KJ z dne 11. 4. 1997, odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Pri
hrastu 18.

Izločeni del podjetja: Veterinarska am-
bulanta Tolmin, Tolmin, Rutarjeva 35.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5051754.
Izločeni del podjetja: 5968682.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Kmetijsko veteri-

narski zavod Nova Gorica s polno odgo-
vornostjo. V Kmetijskem veterinarskem za-
vodu Nova Gorica je bil v skladu s 147.,
148. in 149. členom zakona o veterinarstvu
določen delež družbenega kapitala, ki je
lahko predmet lastninskega preoblikova-
nja po zakonu o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93). V postopku lastninskega preobli-
kovanja se, na podlagi neodplačano prene-
šenega dela družbenega kapitala Kmetij-
sko veterinarskega zavoda Nova Gorica or-
ganizira nova kapitalska družba s firmo
Veterinarska ambulanta Tolmin d.o.o. Na

podlagi vlaganj po 147. členu zakona o
veterinarstvu predstavlja delež Občine Idri-
ja v kapitalu Veterinarske ambulante Tol-
min d.o.o. 37,68%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 4,230.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– znani lastniki (Občina Tolmin) –
37,59%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 12,53%,

– upravičenci iz notranjega odkupa
25,06%,

– udleležnci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
24,82%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini
20,08% družbenega kapitala ali 11,89% ce-
lotnega kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40,15%
družbenega kapitala ali 23,78% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 39,77% družbenega kapitala
ali 23,55% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska ambulanta Tolmin d.o.o.

1. Interna razdelitev
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Dnevnik ter na oglasni
deski zavoda in Veterinarske ambulante
Tolmin d.o.o., vpišejo deleže v zameno za
lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterinarske ambulante Tolmin d.o.o. ob-
javljen interni razpis za notranjo razdelitev
deležev za lastninske certifikate ožjih dru-
žinskih članov zaposlenih, in sicer najka-
sneje v treh dneh po preteku roka za oddajo
certifikatov I. kroga upravičencev. Rok za
predložitev lastninskih certifikatov je 10 dni
po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v dnevniku Dnevnik ter na oglasni deski
zavoda in Veterinarske ambulante Tolmin
d.o.o. vpišejo in vplačajo deleže notranjega
odkupa s 50% popustom.
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Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži  notranjega  odkupa  se  bodo
vplačevali  z  uporabo  presežnih  lastnin-
skih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z gotovinskimi
vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse zainteresirane, da v roku
30 dni po objavi v dnevniku Dnevnik vloži-
jo ponudbe za odkup 40% dela družbenega
kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 105 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.540 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:

– Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Nova Gorica, Pri hrastu 18,

– Veterinarska ambulanta Tolmin d.o.o.,
Tolmin, Rutarjeva 35,

in sicer z oznako: »Ponudba za nakup
poslovnih deležev Veterinarske ambulante
Tolmin d.o.o.«

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovostvu na sedežu zavoda:
Pri hrastu 18, Nova Gorica vsak delovnik v
času od 9. do 14. ure ter v Veterinarski am-
bulanti Tolmin d.o.o., Rutarjeva 35, Tolmin
v času od 10. do 14. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski
podračun št. 52200-698-37597 pri Agenci-
ji za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje z navedbo: »plačilo kupnine za po-
slovne deleže za Veterinarsko ambulanto
Tolmin.«

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Nataši
Hladnik po telefonu 065/27-311,
065/27-313, 065/27-314 ali osebno na sede-
žu zavoda med 10.30 in 13. uro.

La-102

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterina Gorica, Nova Go-

rica, Pri Hrastu 18, katere družbeni kapital,
ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neod-
plačno prenešenega dela družbenega kapi-
tala Kmetijsko veterinarskega zavoda No-
va Gorica, na osnovi programa lastninske-
ga preoblikovanja, ki ga je z odločbo št.
LP 02118/1997-KJ z dne 11. 4. 1997, odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje  in  privatizacijo, objavlja
program  lastninskega  preoblikovanja  za-
voda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Pri
hrastu 18.

Izločeni del podjetja: Veterina Gorica,
Nova Gorica, Pri hrastu 18.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5051754.
Izločeni del podjetja: 5968755.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Kmetijsko veterinar-

ski zavod Nova Gorica s polno odgovor-
nostjo. V Kmetijskem veterinarskem zavo-
du Nova Gorica je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se, na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Kmetijsko veterinarskega
zavoda Nova Gorica organizira nova kapi-
talska družba s firmo Veterina Gorica d.o.o.
Na podlagi vlaganj po 147. členu zakona o
veterinarstvu predstavlja delež Občine No-
va Gorica v kapitalu Veterine Gorica d.o.o.
38,94%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 12,430.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– znani lastniki (Občina Nova Gorica) –
39,02%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 12,22%,

– upravičenci iz notranjega odkupa
24,38%,

– udeležnci prodaje poslovnih deležev na
podlagi javnega zbiranja ponudb – 24,38%,

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini
20,05% družbenega kapitala ali 11,60% ce-
lotnega kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 39,97%
družbenega kapitala ali 23,13% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 39,97% družbenega kapitala
ali 23,13% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterina Gorica d.o.o.

1. Interna razdelitev
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-

še zaposlene in upokojene delavce zavoda),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Dnevnik ter na oglasni
deski zavoda in Veterine Gorica d.o.o., vpi-
šejo deleže v zameno za lastninske certifi-
kate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
Veterine Gorica d.o.o. objavljen interni raz-
pis za notranjo razdelitev deležev za last-
ninske certifikate ožjih družinskih članov
zaposlenih, in sicer najkasneje v treh dneh
po preteku roka za oddajo certifikatov
I. kroga upravičence.

Rok  za  predložitev  lastninskih  certi-
fikatov  je  10  dni  po  objavi  internega
razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom
23. člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse upravičence (zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce), da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v dnevniku Dnevnik ter na oglasni deski
zavoda in Veterine Gorica d.o.o. vpišejo in
vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži  notranjega  odkupa  se  bodo
vplačevali  z  uporabo  presežnih  lastnin-
skih certifikatov (če bo v I. krogu vloženih
lastninskih certifikatov za več kot 20%
družbenega kapitala) in z gotovinskimi
vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica poziva vse zainteresirane, da v roku 30
dni po objavi v dnevniku Dnevnik vložijo
ponudbe za odkup 40% dela družbenega ka-
pitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 303 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.538 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in
sklepi v zvezi s tem so na razpolago na
sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
v zaprti kuverti na naslov:

– Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Nova Gorica, Pri hrastu 18,

– Veterina Gorica, pri hrastu 18,
in sicer z oznako: »Ponudba za nakup

poslovnih deležev Veterine Gorica d.o.o.«
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Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku
15 dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, v računovostvu na sedežu zavoda:
Pri hrastju 18, Nova Gorica vsak delovnik v
času od 9. do 14. ure ter v Veterini Gorica
d.o.o., Pri hrastu 18, Nova Gorica v času od
10. do 12. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 52200-698-37597 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: »plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterino Gorica.«

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Nataši
Hladnik po telefonu 065/27-311,
065/27-313, 065/27-314 ali osebno na sede-
žu zavoda med 10.30 in 13. uro.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenih pro-
gramov kršene njegove na zakonu temelje-
če pravice, oziroma pravna korist, ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot
stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pra-
vic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvu za ekonomske od-
nose in razvoj, Vlada Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja, se vloži pri Ag-
neciji Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Kmetijsko veterinarski
zavod Nova Gorica

Razpisi delovnih mest

Ob-1687

Vlada Republike Slovenije, Komisija za
kadrovske in administrativne zadeve razpi-
suje delovni mesti

načelnika upravnih enot Škofja Loka
in Sežana

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, ki jih določa 4. člen zakona o delav-
cih 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 dru-
ge smeri,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodilnih funkcijah ali delovnih
mestih,

– vodstvene in organizacijske sposobno-
sti ter poznavanje dela v upravi, kar kandi-
dati dokazujejo z dosedanjim delom.

Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas s polnim delovnim časom. Da-
tum sklenitve delovnega razmerja bo dolo-
čen z aktom o imenovanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in podatki o dosedanjem delu sprejema
Kadrovska služba Vlade Republike Slove-
nije, Erjavčeva 15, Ljubljana, 8 dni po obja-
vi. O izidu bomo kandidate obvestili v
8 dneh po izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Št. 64/97 Ob-1688

Na  podlagi  3.  odstavka  41.  člena
zakona  o  uresničevanju  javnega  interesa
na  področju  kulture  (Ur.  l.  RS,  št.
75/94) in 8. ter 9. člena odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda: Zavod za kulturo De-
lavski dom Trbovlje (UVZ Zasavja št.
10/96 in 2/97), razpisuje Občina Trbovlje,
kot ustanovitelj javnega zavoda, prosto de-
lovno mesto

direktorja Zavoda za kulturo Delav-
ski dom Trbovlje

Kandidati morajo ob izpolnjevanju za-
konskih pogojev imeti še:

– visoko ali višjo izobrazbo kulturološke,
ekonomske, komercialne, pravne ali organi-
zacijske stroke,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje kulturne dejavnosti.

Zaželjeno je, da kandidati predložijo svoj
program dela in razvoja zavoda.

Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja. Mandat direktorja
traja pet let.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljejo v pet-
najstih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti
kuverti z označbo “razpis za direktorja Za-
voda za kulturo Delavski dom Trbovlje”, na
naslov Občina Trbovlje, Leninov trg 4, 1420
Trbovlje.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v pet-
najstih dneh po imenovanju.

Občina Trbovlje
Občinski svet

Št. 037-2/90 Ob-1737

Na podlagi drugega odstavka 10. člena
zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94
in 82/94) in skladno z odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Ur. l. RS, št. 40/94,
8/95 in 16/97), Ministrstvo za pravosodje
razpisuje

eno prosto notarsko mesto s sedežem v
Ljubljani

Za notarja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje pogoje iz 8. člena zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94).

Pisne prijave na razpisano notarsko me-
sto, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju pogojev sprejema Ministrstvo za pra-
vosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 15 dni po
objavi tega razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 35/97 Ob-1789

Svet Osnovne šole Benedikt, Benedikt
15, Benedikt, razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
ki jih določajo 53., 144. in 145. člen zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Ravnatelj bo imenovan za
štiri leta. Začetek dela je 1. september
1997.

Projavo  z  dokazili  o  izpolnjevanju
pogojev  in  s  priloženo  vizijo  razvoja
šole  pošljite  v  osmih  dneh  (z  dnem
objave) na naslov šole, s pripisom razpis
za ravnatelja.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

OŠ Benedikt

Št. 243/07 Ob-1841

Razpisna komisija Kobilarne Lipica na
podlagi sklepa sveta in na podlagi statuta
javnega zavoda Kobilarna Lipica razpisuje
delovno mesto

direktorja javnega zavoda Kobilarna
Lipica

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

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

šenj,
– da ima ustrezne organizacijske in

upravljalske izkušnje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela za mandatno

obdobje.
Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna
Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “za
razpisno komisijo”.

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

Kobilarna Lipica

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
Ob-1820

V javnem razpisu za predhodno ugotav-
ljanje sposobnosti izvajalcev del, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 25. IV.
1997, Ob-1608 se

– 5. točka pravilno glasi:
Rok za oddajo ponudb je 30 dni od dne-

va objave razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov Sklad stavbnih zemljišč Občine Lo-
gatec, Tržaška cesta 11, 1370 Logatec. Po-
nudba mora biti oddana v zaprti kuverti z
oznako “javni razpis – sposobnost – ne od-
piraj”.

– v 6. točki zadnji stavek pravilno glasi:
Če pade 30. dan na nedelovnik je rok za

oddajo prvi naslednji delovni dan.
Sklad stavbnih zemljišč

Občine Logatec
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Popravek

Št. 03900-0003/97 Ob-1835

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
potrošnega računalniškega in pisarniškega
materiala, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 23 z dne 25. IV. 1997, Ob-1571 se št.
ŽR Upravne enote Sevnica pravilno glasi:
51610-639-13929.

Upravna enota Sevnica

Ob-1664

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

topografskih izmer
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Logatec, Tržaška c. 11, Logatec.
2. Predmet razpisa: izdelava topograf-

skih izmer oziroma reambulacije v
M 1:1000 oziroma M 1:500 v območju Gra-
povčnik, Sekirica, Kalce.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo v 8 dneh
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS, vsak delovni dan med 9. in 10. uro po
predhodni najavi na naslovu: Sklad stavb-
nih zemljišč Občine Logatec, Tržaška c. 11,
Logatec.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
za:

  1. območje Grapovčnik: 6,000.000 SIT,
  2. območje Sekirica: 2,000.000 SIT,
  3. območje Kalce: 5,000.000 SIT.
4. Zaželeno je, da se z deli prične takoj

in se jih zaključi v 2 mesecih.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji – I. točka).

Podrobnejše zahteve po vsebini in obliki
ponudb ter drugi razpisni pogoji so razvidni
iz razpisne dokumentacije.

6. Rok za oddajo ponudb je 30. dan šteto
od dneva objave do 12. ure, sprejete na se-
dežu Sklada stavbnih zemljišč Občine Lo-
gatec, Tržaška cesta 11, Logatec, I. nad-
stropje. Če pade 30. dan na nedelovnik, je
rok za oddajo prvi naslednji delovni dan.

7. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe, v zapečateni ovojnici, z navedbo po-
nudnika in prejemnika ter oznako, Ne odpi-
raj – ponudba za razpis – Kalce, Sekirica,
Grapovčnik.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo naslednji
delovni dan po zaključku roka za oddajo ob
10. uri v prostorih sklada. Predstavniki po-
nudnikov, ki prisostvujejo odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje, sicer nimajo pravice dajati pri-
pomb k postopku.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– predložene reference,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,

– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-
nudba,

– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozno, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izloče-
ne. Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah ali podatkih.

Sklad stavbnih zemljišč Občine Logatec

Št. 292/III Ob-1666

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo aparature za določanje vsebnosti
maščobe, beljakovin, laktoze v mleku, z
zmogljivostjo najmanj 200 vzorcev na

uro
1. Investitor: Kmetijski zavod Ljubljana,

p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana.
2. Orientacijska vrednost opreme znaša

16,000.000 SIT.
3. Dobava aparature: avgust–oktober

1997.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– cena,
– uvajanje osebja v delo.
Ponudbe morajo biti oddane v 30 dneh

po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba za dobavo apara-
ture za določanje vsebnosti: maščobe, be-
ljakovine in laktoze v mleku” s pripisom
“ne odpiraj”.

Ponudbe naj ponudniki oddajo v tajniš-
tvu Kmetijskega zavoda Ljubljana, Miklo-
šičeva 4/II. Odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po končanem zbiranju prijav, ob
8. uri, na sedežu Kmetijskega zavoda Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 7 dni po odpiranju ponudb.

Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 353-00-1/95-1850-62 Ob-1667

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
A) Opravljanje zemljiškopravnih in pre-

moženjskih opravil pri pridobivanju in od-
kupu parcelnih zemljišč za izgradnjo cen-
tralne čistilne naprave (CČN) in glavnega
kanalizacijskega zbiralnika:

Izhodiščni podatki so:
– velikost zemljišča za CČN ca. 12 ha,

lokacija se nahaja v coni K 11 Dogoše,
– zapopadenih je ca. 92 parcel,

– evidentiranih je 35 lastnikov,
– dolžina kolektorja je 7,5 km od jezu v

Melju do CČN,
– čas trajanja opravila je dva meseca po

izbiri izvajalca.
Vse informacije iz točke A) tega razpisa

so na razpolago na sedežu Komunalne di-
rekcije Maribor, Slovenska 40, soba 003/P
(Halužan), tel. 227-464.

B) Predmet javnega razpisa – razpisuje-
jo se dela iz naslova: okolje in prostor –
investicijsko vzdrževanje:

1. sprehajalna – dovozna cesta na hrib
Piramida,

2. mestne fontane – obnova in vzdrževa-
nje,

3. odkop in restavriranje arheoloških zi-
dov na hribu Piramida,

4. sanacija sprehajalnih poti v mestnih
parkih (asfaltna prevleka),

5. obvestila zavezancem.
Orientacijska vrednost del je 16,500.000

SIT.
Rok izvedbe 1. 6. – 30. 9. 1997.
Osnovni podatki iz točke B) tega dela

razpisa so na razpolago na sedežu Komu-
nalne direkcije Maribor, Slovenska 40, soba
107/I (Anton Kačič).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

C) Izvedba povezovalnega plinovada po
starem mostu čez Dravo

Potrebno je izdelati:
1. Kompletno tehnično dokumentacijo,

zanjo pridobi upravno dokumentacijo in
uporabno dovoljenje.

2. Strojne instalacije komplet (jeklena
cev DN 250 – dolžine 180 m).

3. Potrebna gradbena dela (odri za mon-
tažo in demontažo kontstrukcije, izvedba
cevovoda po kamnitem uporniku in naveza-
va ob Usnjarski ulici).

4. Odstranitev obstoječega plinovoda.
Ocenjena vrednost je 4 mio SIT.
Rok izvedbe 30 koledarskih dni.
Razpisni pogoji iz točke C) tega dela

razpisa so na razpolago na sedežu Komu-
nalne direkcije Maribor, Slovenske 40, soba
108/I (mag. Boris Škerbinek).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentaicjo proti plačilu 2.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
imen. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti na-
veden datum veljavnosti cene (najmanj 60
dni od dneva predložitve) in datum veljav-
nosti ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
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Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-
vati naslednje pogoje:

– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega pod-
izvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov 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 po-
nudbe 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 prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo priložiti pis-
na pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci 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

Št. 88 Ob-1668

Osnovna šola Dobrepolje, s sedežem Vi-
dem 80, Videm Dobrepolje, razpisuje na
podlagi zakona o koriščenju proračunskih
sredstev

javni razpis
za nakup zobozdravstvenega stola
1 kom zobozdravstveni stol KaVo 1057 S.
Ponudba mora vsebovati:

– točen naslov podjetja,
– odgovorno osebo,
– ceno, plačilne pogoje in pogoje monta-

že,
– garancijo,
– rok dobave.
Ponudbe za javni razpis predložite do

vključno 23. maja 1997, na zgornji naslov,
v zaprti kuverti z oznako: Ponudba, zobo-
zdravstveni stol KaVo 1957 S, ne odpiraj.

Javno odpiranje ponudb bo v prostoru
osnovne šole Dobrepolje, dne 26. 5. 1997
ob 13. uri.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Osnovna šola Dobrepolje

Ob-1669

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Rudnik Živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
Idrija, objavlja

javni razpis
za izbor najboljšega pondunika za

dobavo zapisnega materiala za zasip v
rudniku Idrija

1. Investitor: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija.

2. Predmet razpisa: dobava zasipnega
materiala za zasip v rudniku Idrija.

3. Obseg in okvirna cena
Rudnik živega srebra Idrija rabi za za-

polnjevanje rovov ca. 90.000 m3 zasipnega
materiala. Planira se približno enakomerna
poraba za celotno devetlento obdobje (od
1998 do 2006).

Material je lahko presejan rečni prod ali
drobljen agregat.

Maksimalna velikost posameznih delcev
ne sme biti večja od 8 cm. Material je po-
trebno dovažati na jašek Delo. Z izbranim
dobaviteljem (ali z izbranimi dobavitelji)
bo Rudnik sklenil dolgoročno pogodbo in
letne anekse, v katerih bodo točno določene
letne količine in dinamika.

Okvirna cena je 1.000 SIT/m3  franco
jašek Delo.

4. Pogoji za udeležbo
Na razpis se lahko javijo pravne in fizič-

ne osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje za
pridobivanje zasipnega materiala. Posame-
zen ponudnik lahko ponudi celotno razpisa-
no količino, ali je del. Kolikor ne ponudi
celotne razpisane količine, mora navesti
predvideno letno dinamiko. Lahko pa po-
nudnik ponudi le material. Ponudnik mora
opredeliti tudi način revalorizacije ponuje-
ne cene. Prav tako mora ponudnik predloži-
ti jamstvo za izpolnitev posla.

5. Merila za izbor
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije:
– ustreznost materiala,
– ceno,
– kompletnost ponudbe,
– ustreznost revalorizacije cene,
– bonitete,
– jamstvo.
Investitor si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo z večjim številom

dobaviteljev,
– da korigira obseg del glede na razpisa-

no količino,

– da glede na ostale kriterije najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejšo.

6. Vsebina ponudbe:
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za

pridobivanje zasipnega materiala,
– ponudbeno ceno, ločeno za material in

za transport,
– revalorizacijo cen,
– opcijo ponudbe,
– jamstvo za izvedbo posla.
7. Končne dolobče
Ponudbe morajo biti dostavljene v 20

dneh, in sicer po objavi v Uradnem listu RS,
do 10. ure, na naslov: Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280
Idrija.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Arkovi 43, dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 11. uri.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pismene ponudbe pošljite v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj, ponudbe za
dobavo zasipnega materiala”.

Dopolnilne podatke lahko ponudniki do-
bijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapi-
ranju, d.o.o., Idrija, tel. 065/73-811 Ivan Jur-
javčič, dipl. inž. rud.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 2.0.-2024/97 Ob-1670

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, št. 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96) in odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93) Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: idejna rešitev sana-
cije cestnega nadvoza preko železniške pro-
ge v km 614+692 proge Ljubljana–Jesenice
(pri postajališču Radovljica).

3. Vrednost razpisanih del: 2,000.000
SIT.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo v prostorih Slovenskih že-
leznic, d.d., Ljubljaan, Kolodvorska 11, so-
ba 209, pri Zoranu Jelovčanu (tel.
061/13-13-144, int. 42-47) od 12. 5. 1997
do 16. 5. 1997, med 9. in 11. uro, ob predlo-
žitvi potrdila o plačilu kupnine za razpisno
dokumentacijo.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
višini 5.000 SIT mora biti nakazana na ra-
čun št. 50100-601-5014744, pri Novi Ljub-
ljanski banki, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajši rok izdelave;
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
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6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 1997 do

9.30 SŽ, d.d., Infrastruktura, tajništvo, soba
205, Kolodvorska 11, Ljubljana.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997,

ob 10. uri v prostorih SŽ, d.d., Infrastruktu-
ra, Kolodvorska 11, Ljubljana.

8. Obvestilo o izboru
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni

v roku 10 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Št. 325 Ob-1671

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije, Ur.
l. RS, št. 58/94, uredbe o pristojbini za vzdr-
ževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94),
uredbe o spremembi uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
20/95), uredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Ig v sodelovanju z ZGS KE Škoflji-
ca, obljavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah na območju Občine Ig v

letu 1997, razen gozdnih cest v
kompleksu državnih gozdov

1. Naročnik (investitor) Občina Ig, Ig 76,
p. Ig.

2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu občine in na ZGS KE Škofljica,
Mijavčeva 16, Škofljica, tel. 666-196.

3. Predmet razpisa: vzdrževanje vozišča
z nabavo, prevozom in razstiranjem posip-
nega materiala (Kamnolom Verd, Dobrepo-
lje), čiščenje propustov, koritnic, dražnikov
in brežin, vgrajevanje propustov.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,100.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (republiška sredstva, pristoj-
bina). Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del:
– pričetek in obseg del je po dogovoru v

skladu z razpoložljivimi sredstvi,
– dela se izvajajo po letnem planu vzdr-

ževanja gozdnih cest za leto 1997,
– zaključek del je 30. 11. 1997.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o registraciji za dela navede-

na v 3. točki,
– reference za opravljanje navedenih del,
– izračun cene razpisanih del po ponud-

nikih,
– način plačila oziroma minimalni rok

plačila in fiksnost cen,
– garancijski rok,
– možnost kreditiranja.
Izvajalci dajejo ponudbo za naslednje po-

stavke:
Grader tip, moč, cena/uro
Rovokopač tip, moč, cena/uro
Bager tip, moč, cena/uro

Delavec kvalifikacija, cena/uro
Gramoz cena/m3

Prevoz -40 km, cena, m3/km
Pri izvajanju in obračunavanju del se

uporabljajo republiški normativi za gradnjo
in vzdrževanje gozdnih cest. Za ostala dela
se cena dogovori pred izvedbo del.

Dela se prevzemajo po izmerah glede na
vrsto del. Situacije se izstavljajo po izvrše-
nem delu.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
14 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, v tajništvo Občine Ig, v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis” za izbi-
ro izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih
cestah Občine Ig.

8. O datumu in kraju odpiranja ponudbe
bodo ponudniki pisno obveščeni.

9. Naročnik bo o sklepu izbiri najugod-
nejšega ponudnika obvestil vse ponudnike
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ig
ZGS-KE Škofljica

Št. 2/97 Ob-1672

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

marketinškega načrta za promocijo
projekta Mesec športa 1997

I. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Celovška 25,
Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izvedba tržnega
marketinškega načrta za promocijo projekta
Mesec športa 1997.

III. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro na Ministrstvu
za šolstvo in šport, sektor za šport, Celovška
25, tel.: 321-848 ali 321-855.

IV. Ponudba mora vsebovati smiselno
vse elemente 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, zlasti pa:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo davčne številke,

– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,

– vsebinsko zasnovo projekta, način iz-
vedbe ter finančno ovrednotenje projekta,

– seznam referenc.
V. Orientacijska vrednost projekta zna-

ša: 9,000.000 SIT.
VI. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– vsebinska zasnova projekta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
VII. Pisne ponudbe, ki morajo biti pod-

pisane, žigosane in pravilno opremljene mo-
rajo biti oddane v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo mar-
ketinškega načrta za promocijo projekta Me-
sec športa 1997” in jasno naveden naslov
ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 15. 5.
1997 do 11. ure na naslov RS Ministrstvo za
šolstvo in šport, sektor za šport, Celovška
25, Ljubljana.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
1997 ob 11. uri v prostorih sektorja za šport.
Predstavniki ponudnikov morajo komisiji za
izvedbo javnega razpisa predložiti pisna
pooblastila za zastopanje pri odpiranju po-
nudb.

IX. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni. Izbran ponudnik bo v
nadaljnjem roku 30 dni od sklepa o izbiri
pozvan k sklenitvi pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije

Št. 230/97 Ob-1673

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje programov

namenjenih preprečevanju zasvojenosti
in zlorabe drog med mladimi v Ljubljani

I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
rati projekte, ki so namenjeni preprečevanju
zasvojenosti in zlorabe drog med mladimi v
Ljubljani v okviru naslednjih programov:

1. “Vzgojni cilji”.
2. Informativna gradiva.
3. Šole za starše.
4. Obravnave za uživalce drog.
Ad 1. V okviru programa “vzgojni cilji”

se sofinancirajo naslednji sklopi:
A) “Šola–življenje–radost–uspeh” – So-

financirani bodo projekti namenjeni spod-
bujanju zdravega odnosa do sebe in okolja v
vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah, kakor
tudi izven njih, ki bodo s tem pripomogli k
preprečevanju zasvojenosti.

B) “Svojo bodočnost si krojim sam” –
Sofinancirani bodo projekti namenjeni
manjšim skupinam učencev in dijakov s te-
žavami, pa jim je šola posebej pripravljena
pomagati pri razvoju njihove osebnosti.

C) “Od izkušenj do spoznanj” – Sofi-
nancirani bodo projekti dejvnosti za mlade,
ki so naravnani k preprečevanju zasvojeno-
sti in se izvajajo izven šolskih okvirov. Pred-
nost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli po-
pulacijo, ki ni vključena v šolski sistem.

Ad 2. V okviru programa informativna
gradiva bomo sofinancirali pripravo in za-
ložbo informativnih gradiv, ki bodo upo-
rabna za starše, vzgojitelje in širšo javnost v
smislu preprečevanja zasvojenosti.

Ad 3. V okviru programa šole za starše
bomo sofinancirali projekte namenjene os-
veščanju, izobraževanju, usposabljanju in
pomoči staršem na področju preprečevanja
zasvojenosti in drugih odklonskosti po prin-
cipu programa šole za starše.

Ad 4. V okviru programa obravnave uži-
valcev drog bomo sofinancirali projekte na-
menjene obravnavi in pomoči uživalcem
drog.

III. Merila in kriteriji za izbor ponudb
a) Splošna
1. Obravnavane bodo samo pravočasno

prispele in popolne prijave na ustreznem
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki bodo
ustrezale razpisanemu predmetu.

2. Vsak ponudnik mora k prijavi priloži-
ti reference, ustrezna dokazila o sposobno-
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sti ponudnika za izvedbo projekta in navesti
sofinanciranje projekta.

3. Vsak ponudnik mora navesti ciljno po-
pulacijo, kraj in čas izvedbe ter vrednost
projekta.

b) Posebna
Na ta razpis se lahko prijavijo:
1. – vrtci, osnovne in srednje šole s se-

dežem v Ljubljani,
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo pro-

grame namenjene preprečevanju zasvojeno-
sti za ljubljansko mladino predvsem v okvi-
ru šolskih programov.

2. Poleg navedenih ponudnikov se na
razpis lahko prijavijo tudi:

– za izvajanje projektov v okviru pro-
grama informativna gradiva pravne osebe,
ki se ukvarjajo z medijsko promocijo ter
trženjem idej in storitev.

3. Za izvajanje projektov v okviru pro-
gramov obravnave za uživalce drog se lah-
ko prijavijo fizične in pravne osebe, ki de-
lujejo v javnem interesu.

c) Kriteriji za izbor ponudb za posamez-
ni program so sestavni del razpisne doku-
mentacije, interesenti pa jih dvignejo na
uradnem naslovu.

IV. Orientacijska vrednost razpisanih
sredstev za sofinanciranje programov na-
menjenih preprečevanju zasvojenosti in zlo-
rabe drog med mladimi v Ljubljani znaša:

1. program “vzgojni cilji” – 8,000.000
SIT,

2. program informativna gradiva –
3,000.000 SIT,

3. program šole za starše – 1,500.000
SIT,

4. program programov obravnave za uži-
valce drog – 2,000.000 SIT.

V. Rok izvedbe
Projekti v okviru programov informativ-

na gradiva in programov obravnave za uži-
valce drog morajo biti izvedeni v letu 1997,
projekti v okviru programov vzgojnih ciljev
in šole za starše pa v šolskem letu 1997/98.

VI. Način prijave projektov
Pisne ponudbe, ki morajo biti podpisane,

žigosane in pravilno opremljene, je potreb-
no oddati v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! – Ponudba: za program vzgoj-
ni cilji!” ozrioma “Ne odpiraj! – Ponudba:
informativna gradiva!” oziroma “Ne odpi-
raj! – Ponudba: šole za starše!” oziroma
“Ne odpiraj! – ponudba: za program obrav-
nave za uživalce drog!” in jasno navesti ime
in naslov ponudnika.

Ponudbe morajo biti oddane na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Urad za preprečevanje zasvoje-
nosti, Gregorčičeva 7/I, 1000 Ljubljana do
6. junija 1997 do 12. ure ali poslane pripo-
ročeno po pošti z vključno 6. junijem 1997.

VII. Javno odpiranje ponudb:

1. za projekte v okviru programa “vzgoj-
ni cilji” bo 11. 6. 1997 ob 10. uri,

2. za projekte v okviru programa infor-
mativna gradiva bo 13. 6. 1997 ob 10. uri,

3. za projekte v okviru programa šole za
starše bo 13. 6. 1997 ob 10. uri,

4. za projekte v okviru programa obrav-
nave za uživalce drog bo 12. 6. 1997 ob
10. uri, v prostorih Urada za preprečevanje
zasvojenosti, Gregorčičeva 7/I, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

VIII. Ponudniki bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v zakonitem roku.

Izbrani izvajalec projekta bo v roku
30 dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi
pogodbe.

IX. Končni obseg sredstev, namenjenih
sofinanciranju in njihova razdelitev bo znan
po sprejemu proračuna Mestne občine Ljub-
ljana za leto 1997.

X. Razpisno dokumentacijo ter vse do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo
ponudniki v Uradu za preprečevanje zasvo-
jenosti, Gregorčičeva 7/I, Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro ali po telefonu
št. 223-415.

Mestna občina Ljubljana

Ob-1674

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

javni razpis
za izbiro izvajalca prenova kamnitega

mostu v Loki pri Mengšu
A) Splošni pogoji razpisa.

1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, Mengeš.

2. Predmet razpisa: izvedba prenove
kamnitega mostu v Loki pri Mengšu.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del znaša ca. 7,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del:
– pričetek takoj po podpisu pogodbe,

– dokončanje v 35 koledarskih dneh po
pričetku izvajanja del.

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

– ponudbena cena,

– reference na tovrstnih delih,

– plačilni pogoji,

– garancijska doba,

– rok izvedbe,

– finančna boniteta ponudnika,

– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-
di ponudnik.

Najcenejša ponudba ni obvezno najugod-
nejša.

6. Ponudnik mora biti registriran za iz-
vajanje gradbeno, obrtniških in instalacij-
skih del in kot dokazilo dostavi registracijo
organizacije in odločbo o opravljanju de-
javnosti.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpis-
no dokumentacijo z razpisnimi pogoji in po-
pisom del lahko proti plačilu v višini 5.500
SIT dvignete na Občini Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš, vsak dan med 8. in
14. uro s predhodno najavo dviga dokumen-
tacije. Odkupnino je potrebno plačati v go-
tovini ali z virmanom na žiro račun Občine
Mengeš št. 50120-630-810251.

8. Oddaja ponudb: kompletno opremlje-
ne pisne ponudbe je potrebno oddati ali po-
slati na naslov Občina Mengeš, Slovenska

30, Mengeš, z dospetjem najkasneje do 9. 6.
1997 do 12. ure.

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

9. Odpiranje ponudb bo 10. 6. 1997 ob
18. uri v sejni sobi Občine Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, Mengeš.

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

10. Informacije in ostalo: vse informaci-
je v zvezi s ponudbo lahko dobite na Občini
Mengeš – Referat za infrastrukturo (tel.:
061/737-081).

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

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ozi-
roma da sklene pogodbo v obsegu z razpo-
ložljivimi sredstvi.

Občina Mengeš

Št. 352-32/96-97 Ob-1675

Občina Piran na podlagi sklepa župana
št. 353-62/96-97 z dne 23. 4. 1997, odredbe
o postopku za izvajanje razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odred-
be o spremembi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije temeljnih

obokov pod cerkvijo Sv. Jurija v Piranu
1. Investitor: Občina Piran, Tartinijev trg

2, Piran.
2. Predmet razpisa: sanacija temeljnih

obokov pod cerkvijo Sv. Jurija v Piranu.
3. Popisi del in razpisni pogoji se lahko

dvignejo na Uradu za premoženje in gospo-
darske javne službe Občine Piran. Tel.
066/746-201, kontaktna oseba je Marjan
Golubič.

4. Orientacijska vrednost naročila je
27,000.000 SIT.

5. Predviden rok pričetka del je po dogo-
voru in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– ostali finančni pogoji (možnost kredi-

tiranja),
– reference ponudnika pri tovrstnih de-

lih,
– usposobljenost izvajalca,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za dostavo ponudbe je 19. 5. 1997

in sicer na naslov: Občina Piran, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran, s pripisom “Ne odpiraj –
razpis za sanacijo temeljnih obokov pod
cerkvijo Sv. Jurija v Piranu.

8. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Urada za občinsko premo-
ženje in gospodarske javne službe.

Občina Piran

Št. 55/97 Ob-1679

Javno komunalno podjetje Metlika, Ce-
sta 15. brigade 2, Metlika na podlagi 1. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
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javni razpis
za oddajo del na napeljavi elektrike v

črpališče Slamna vas in dela javne
razsvetljave Slamne vasi

1. Naročnik del je Komunala Metlika,
p.o., Cesta 15. brigade 2, Metlika.

2. Predmet razpisa je:
– napeljava elektrike od TP do črpališča

Slamna vas,
– elektroinstalacija Črpališča,
– del javne razsvetljave Slamna vas.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu podjetja vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost del je
4,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe je mesec maj 1997.
6. Ponudbe v zapečatenih ovojnicah z oz-

nako ponudnika in opozorilom “Ne odpiraj
– Javni razpis”, morajo prispeti do 15. 5.
1997 do 12. ure na naslov naročnika.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom v glavi citirane odred-
be.

8. Merila za izbiro izvajalca so:
– cena in plačilni pogoji,
– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– celovitost ponudbe,
– rok,
– reference.
9. Odpiranje ponudb bo 15. 5. 1997 ob

12. uri na sedežu podjetja Komunala Metli-
ka.

Komunala Metlika

Ob-1680

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik in uporabnik: Občina Vrh-
nika, Tržaška 1, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: terensko vozilo KIA
SPORTAGE MRi opremljen s klima napra-
vo, aluminijskimi platišči in kovinsko bar-
vo.

3. Okvirna vrednost razpisa je 3,500.000
SIT.

4. Dobavni rok takoj oziroma 10 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Vsebo-
vati morajo predvsem: ponujeno ceno s pla-
čilnimi pogoji, predlog pogodbe, bonitete,
dokazila o registraciji ponudnika, seznam
servisov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčna cena,
– rok dobave in garancijski roki,
– fiksna cena in plačilo 20 dni po izsta-

vitvi računa,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev,
– opcija ponudbe,
– ostala dodatna oprema,
– druge ugodnosti ponudnika.

7. Rok dostave ponudbe je 20. 5. 1997
do 13. ure, osebno, v zaprti in zapečateni
ovojnici z oznako »Ne odpiraj! – ponudba
za nabavo službenega vozila« ali pripo-
ročeno na naslov Občina Vrhnika, Tržaška
1, 1360 Vrhnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997
ob 14. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
valjeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od dneva odpiranja pon-
dub.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na oddelku za urejanje prostora in
komunalne zadeve, telefon 755-121 (An-
drej Treven ali Viktor Razdrh).

Občina Vrhnika

Ob-1676

Na podlagi 20. člena zakona o finansira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna občine (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja Občina Se-
žana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

obnovo cest v Občini Sežana
Predmet razpisa so naslednja gradbena

dela:
– postavljanje cestnih profilov,
– izkopi brežin za pregledne berme,
– izdelava cestnih požiralnikov, poniko-

valnic in propustov,
– izdelava in planiranje zgornjega ustro-

ja ceste.,
– asfaltiranje nosilne in obrabne plasti

ceste,
– izdelava tamponskih bankin,
– dobava in polaganje plastičnih smerni-

kov,
– nepredvidena manjša dela.

1. Obnova lokalne ceste L 6831 v dol-
žinskem odseku 700 m med Ponikvami in
Štanjelom širine asfalta 5,50 m. Ocenjena
vrednost del je 15,000.000 SIT. Čas izvaja-
nja del se predvideva v poletnih mesecih
leta 1997.

2. Obnova lokalne ceste L 6838

A) Cesta Lipiška vrata – križišče ceste
Sežana – Lokev,

B) Cesta Lipiška vrata – Škibini.

Vsa dela v 2. točki so ocenjena v skupni
vrednosti 9,000.000 SIT.

Čas izvajanja del je predviden v mesecu
maju in juniju 1997.

3. Obnova lokalne ceste L 6804 v dolži-
ni 1700 m od Krajne vasi do Pliskovice v
širini asfalta 5.50 m. Ocenjena vrednost je
20,000.000 SIT.

Predviden čas izvajanja del je ob koncu
leta 1997.

4. Asfaltiranje ulice Pod Taborom v Se-
žani v dolžini 90 m in širine 3.50 m.

Ocenjena vrednost del je 1,700.000 SIT.
Predviden čas izvajanja del je v poletnih
mesecih leta 1997.

5. Asfaltiranje Benčičeve ulice v Sežani
v dožini 120 m, širine 6 m in pločnik 1,20 m.

Ocenjena vrednost del je 2,000.000 SIT.
Predviden čas izvajanja del je v mesecu av-
gustu in septembru leta 1997.

6. Asfaltiranje ceste v Lehtah v Sežani v
dolžini 200 m, širine 7 m in pločnik 1,50 m.

Ocenjena vrednost del je 3,800.000 SIT.
Predviden čas izvajanaja del je v jeseni leta
1997.

Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na Občini Sežana, Partizanska ulica
št. 4, II. nadstropje, pisarna št. 68 pri Urošu
Colja. Rok za dvig dokumentacije je od ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS do vključ-
no osmega dne po objavi razpisa.

Rok za oddajo ponudb je do srede dne
28. 5. 1997 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “Ne odpiraj – ponudba” in z
imenom “Asfaltiranje cest v Občini Se-
žana”.

Odpiranje ponudb bo v sredo dne 28. 5.
1997 ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine
Sežana.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
Investitor si pridružuje pravico spreme-

niti obseg del, glede na planirana sredstva.
Navedena dela se bodo izvajala do kon-

ca leta 1997 po sklenjeni in podpisani po-
godbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Št. 324/97 Ob-1677

Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Bre-
zovica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo dozidave in adaptacije prizidka

OŠ Brezovica
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Predmet razpisa: dozidava in adapta-

cija prizidka k OŠ Brezovica skladno z raz-
pisno dokumentacijo št. 048/97.

3. Lokacija: Osnovna šola Brezovica,
Šolska ulica 15, Brezovica.

4. Orientacijska vrednost: 170,000.000
SIT.

5. Predvideni pričetek del je junij 1997,
končni rok je začetek šolskega leta 1998/99.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena (fiksnost cen),
– plačilni pogoji,
– reference na področju predmetnega

razpisa (gradnja vzgojno-izobraževalnih ob-
jektov),

– seznam izvajalcev (tudi morebitnih zu-
nanjih sodelavcev s firmo zaposlitve),
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– ostale ponujene ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da upo-

števa merila, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

7. Dvig razpisne dokumentacije:
Ponudniki si lahko ogledajo razpisno do-

kumentacijo in dvignejo popis del od 9. 5.
1997 do vljučno 14. 5. 1997 in sicer vsak
delovnik od 10. do 12. ure v tajništvu OŠ
Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovi-
ca, tel. 061-653-002.

8. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo
prispeti na naslov naročnika vključno do
28. 5. 1997 do 12. ure v zapečateni kuverti
z oznako “Javni razpis – OŠ Brezovica”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Brezovica.

Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevnimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 10

dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Informacije v času trajanja razpisa

lahko dobite na naslovu Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, pri Janezu Mikliču oziroma
na tel. 061-653-223 in OŠ Brezovica, Šol-
ska ulica 15, pri ravnatelju Dušanu Povšiču
oziroma na tel. št. 061-653-002.

Št. 324/97 Ob-1678

Občina Brezovica, Tržaška c. 390,
Brezovica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

nadzorne službe pri izvedbi dozidave in
adaptacije prizidka OŠ Brezovica

1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Predmet razpisa: nadzor dozidave in

adaptacije prizidka k OŠ Brezovica skladno
z razpisno dokumentacijo št. 048/97 za:

– gradbena in obrtniška dela,
– elektro instalacije,
– strojne instalacije.
3. Lokacija: Osnovna šola Brezovica,

Šolska ulica 15, Brezovica.
4. Orientacijska vrednost investicije:

170,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je junij 1997,

končni rok je začetek šolskega leta 1998/99.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena (fiksnost cen),
– plačilni pogoji,
– reference na področju predmetnega

razpisa,
– ostale ponujene ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da upo-

števa merila, najcenejše ponudbe ne izbere
kot najugodnejše ali da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

7. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki si lahko ogledajo razpisno do-

kumentacijo in dvignejo popis del od 9. 5.
1997 do vljučno 14. 5. 1997 in sicer vsak

delovnik od 10. do 12 ure v tajništvu OŠ
Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovi-
ca, tel. 061-653-002.

8. Rok oddaje ponudbe
Ponudbe morajo prispeti na naslov na-

ročnika vključno do 28. 5. 1997 do 12. ure
v zapečateni kuverti z oznako “Javni razpis
– OŠ Brezovica – nadzor”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Brezovica.

Predstavniki ponudnika, ki bodo prisotni
ob odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevnimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 10

dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Informacije v času trajanja razpisa

lahko dobite na naslovu Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, pri Janezu Mikliču ozi-

roma na tel. št. 061-653-223 in OŠ Brezovi-
ca, Šolska ulica 15, pri ravnatelju Dušanu
Povšiču oziroma na tel. št. 061-653-002.

Občina Brezovica

Ob-1681

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

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje sistema Klic

v sili na področju AC odsekov v
Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 13. 5.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 5. 1997 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za vzdrževanje sistema Klic v sili na
področju AC odsekov V RS”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5.
1997 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1682

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-

niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

javni razpis
za oddajo del: barvanje odbojnih ograj

na AC Ljubljana–Razdrto
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 13. 5.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 5. 1997 do 10.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za barvanje odbojnih ograj na AC
Ljubljana–Razdrto.”

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5.
1997 ob 11. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-1683

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

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje svetlobno

signalnih naprav in cestne razsvetljave
na AC odsekih vzdrževalca AC baze

Ljubljana
Orientacijska vrednost: 5,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 13. 5.
1997 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 5. 1997 do 12.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za vzdrževanje svetlobno signalnih
naprav in cestne razsvetljave na AC odse-
kih vzdrževalca AC baze Ljubljana”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5.
1997 ob 13. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana
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Ob-1684

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo mestnih

prireditev v letu 1997
I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izvedba decembr-

skih prireditev:
1. Kresovanje na Ljubljanici – 25. junij

ob državnem prazniku.
2. Noč v Stari Ljubljani – 23. in 24. ali

30. in 31. avgust.
3. Miklavžev sprevod – 5. december.
4. Miklavžev sejem – 1. do 6. december.
5. Božično novoletni sejem – 15. do

30. december.
6. Prireditve za otroke v središču mesta

– 22. do 30. december.
7. Sprevod Dedka mraza – 30. decem-

ber.
8. Srečanje Ljubljančanov na silvestro-

vo – 31. december.
III. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan med 8. in 11. uro na Mestni občini
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Trubar-
jeva 5, pri Milošu Jenku, tel. 133-31-55.

IV. Ponudba mora vsebovati smiselno
vse elemente iz 12. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, zlasti pa:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo davčne številke,

– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,

– obrazec BON 1, BON 2, oziroma
BON 3,

– vsebinsko zasnovo prireditev, način iz-
vedbe in finančno ovrednotenje projekta,

– seznam referenc.
V. Orientacijska vrednost prireditev zna-

ša za:
1. Kresovanje na Ljubljanici – 500.000

SIT,
2. Noč v Stari Ljubljani – 2,000.000 SIT,
3. Miklavžev sprevod – 1,500.000 SIT,
4. Miklavžev sejem – 1,000.000 SIT,
5. Božično novoletni sejem – 7,500.000

SIT,
6. Prireditve za otroke v središču mesta

– 2,000.000 SIT,
7. Sprevod Dedka mraza – 1,500.000

SIT,
8. Srečanje Ljubljančanov na Silvestro-

vo – 3,500.000 SIT.
VI. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– vsebinska zasnova prireditve,
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
VII. Pisne ponudbe, ki morajo biti pod-

pisane, žigosane in pravilno opremljene,
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z
oznako: Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo
mestne prireditve v letu 1997”! in jasno na-
vedenim naslovom prireditve, na katero se
ponudba nanaša ter imenom in naslovom
ponudnika. Ponudniki morajo ponudbe za

vsako posamezno prireditev oddati v svoji
ovojnici na način, ki je naveden v predhod-
nem stavku. Rok za oddajo ponudbe je
10 dni po objavi v Uradnem listu RS do
10. ure na naslov Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske de-
javnosti in turizem (tajništvo), Trubarjeva 5,
Ljubljana.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo
22. maja 1997 ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, II nadstropje, sejna
soba.

Predstavniki ponudnikov morajo komi-
siji za izvedbo javnega razpisa predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

IX. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni. Vsak izbran ponud-
nik, bo v nadaljnjem roku 30-tih dni od
sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi pogodbe.

Mestna občina Ljubljana

Ob-1685

Občina Jesenice v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbo o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:
modernizacija občinskih cest na

območju Občine Jesenice v letu 1997
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,

Jesenice.
2. Predmet razpisa: modernizacija občin-

skih cest na območju Občine Jesenice.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete v prostorih Občine Jesenice, Komunal-
na direkcija, soba št. 35, Titova 78, Jeseni-
ce, vsak delovni dan od dneva objave razpi-
sa od 8. do 11. ure. Kontaktna oseba je To-
maž Vidmar, dipl. org. dela, tel. št.
064/82-661.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na eno-

to (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti

oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,

– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-
pisom.

6. Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.

Investitor si zadržuje pravico, da sklene
pogodbo v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev.

7. Predvideni rok za začetek del je junij
1997.

8. Ponudbe v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 9. junija 1997 do 10. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
modernizacijo občinskih cest”.

9. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo ime-
ti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice

Ob-1686

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

javni razpis
za oddajo del: izdelava sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Bled za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana

Občine Bled za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 dopolnjena v letih 1990 do

1996
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta Svobo-

de 13, Bled.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava

sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Bled za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Bled za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnje-
na v letih 1990 do 1996. Spremembe in
dopolnitve se nanašajo na novo analizo pro-
stora.

Razpisna dela obsegajo:
– pripravo dopolnitev strokovnih podlag

za spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin planskih aktov in pripravo osnutkov
in predlogov dokumentov in končnih elabo-
ratov z vsemi predpisanimi sestavinami in
potrebnimi sodelovanji na javnih in stro-
kovnih obravnavah osnutkov dokumentov
ter pri sprejemanju posameznih faz doku-
ment,

– vsa dela se pripravijo v računalniški
izdelavi, podlaga so digitalizirani katastrski
načrti (programsko orodje Auto Cad, Arc
View).

3. Predvideni rok za začetek razpisanih
del je maj 1997.

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

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
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dokazilo ne sme biti starejše od treh mese-
cev;

– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev;
– reference ponudnika, odgovornega

vodja projekta in sodelavcev;
– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– vsebina in kompletnost ponudbe;
– reference na istovrstnih in podobnih

delih;
– ugodnejši roki izdelave;
– cena in plačilni pogoji.
6. Vse informacije lahko zainteresirani

pridobijo pri Občinski strokovni službi za
prostor: Irena Černigoj Rus dia.

7. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo, v zapečateni ovojnici, z oz-
nako “Ponudba za izdelavo prostorske do-
kumentacije Občine Bled, Javni razpis – Ne
odpiraj”, z navedenim ponudnikom, oddati
v tajništvu Občine Bled do vključno 11. dan
od objave tega razpisa, do 12. ure.

Ponudbe poslane po pošti, morajo pris-
peti v vložišče naročnika do zgoraj omenje-
nega roka.

Javno odpiranje ponudb bo 3. delovni
dan po sprejemnem roku v sejni sobi Obči-
ne Bled ob 12. uri.

8. Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Upoštevane bodo pripombe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

10. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Bled

Ob-1697

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil Os-
novna šola Dutovlje objavlja

javni razpis
za prekritje strehe na podružnični šoli

Tomaj v Tomaju
1. Predmet razpisa: prekritje strehe.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo skupaj z razpisnimi pogoji v
tajništvo OŠ Dutovlje v Dutovljah 135 vsak
dan med 8. in 12. uro od vključno nasled-
nejga dne po objavi javnega razpisa.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,500.000 SIT.

4. Trajanje razpisa je 14 dni.
5. Predvideni začetek del je po zaključ-

ku pouka, predvideni zaključek del pa pred
koncem meseca avgusta.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudena vrednost,
– rok izvedbe,

– možnost kreditiranja oziroma ugodni
plačilni pogoji ob upoštevanju fiksnosti cen,

– garancija, nudenje bonitet,
– reference,
– sposobnost prevzema dela po sistemu

“ključ v roke”,
– ostale ugodnosti.
7. Ponudbe morajo biti pripravljene v

dveh izvodih ter oddane v zaprtih kuvertah
z oznako “ponudba – Ne odpiraj” na naslov
OŠ Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje.
Rok za oddajo ponudb je zadnji dan razpi-
snega roka do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb na
OŠ Dutovlje.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni naj-
kasneje v 14 dneh po preteku razpisnega
roka.

10. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na OŠ Dutovlje,
kontaktna oseba je ravnatelj šole Marijan
Plazar, telefon 067/64-030 in 64-104.

OŠ Dutovlje

Ob-1698

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni zavod OZG Kranj – Delovna skupnost
Kranj, Gosposvetska c. 9, Kranj, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

gradbenih del
1. Investitor: OZG Kranj – Delovna

skupnost, Gosposvetska c. 9, Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) popravilo fasade s sanacijo podlage

upravne stavbe zavoda na Gosposvetski c.
9. Podrobnejše zahteve:

– grobo in fino krpanje s sanacijo podla-
ge – okvirna izmera 530 m2,

– pleskanje fasade s predhodnim strga-
njem in podlago – okvirno 530 m2,

– dobava in postavitev gradbenega odra;
b) zamenjava dotrajanih žlebov. Podrob-

nejše zahteve:
– demontaža dotrajanih žlebov dolžine

ca. 55 m,
– dobava in montaža pocinkanih žlebov

– 55 m.
c) popravilo napušča. Podrobnejše zah-

teve:
– demontaža dotrajanega napušča,
– dobava in montaža novega napušča,
– barvanje napušča z zaščitnim in konč-

nim premazom, 3-krat.
d) dobava in montaža stenskih svetilk za

osvetlitev parkirišča – 3 kom.
3. Ponudniki si predmet razpisa lahko

ogledajo vsak delovni dan, med 8. in 13. uro.
Ostale informacije lahko interesenti dobijo
v tajništvu zavoda, Gosposvetska c. 9,
Kranj, oziroma na telef. št.: 064/221-651
oziroma 064/221-191.

4. Predviden rok za pričetek del je junij
1997.

5. Merila za izvedbo najugodnejše po-
nudbe:

– reference za izvedbo takih del,
– konkurenčne cene,
– fiksna cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji in garancija.

6. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetje ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od 3 mesecev,

– reference,
– garancijski rok in zagotavljanje vzdr-

ževanja tudi po poteku garancijskega roka,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– rok izvedbe,
– vzorec pogodbe.
7. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe s

podpisano dokumentacijo na naslov: OZG
Kranj – Delovna skupnost Kranj, Gospos-
vetska c. 9, in sicer vključno do 23. 5. 1997
do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprtih
kuvertah z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za gradbena dela«. Investitor nepopolnih po-
nudb ne bo obravnaval.

9. Odpiranje ponudb bo 27. 5. 1997 ob
8. uri, v sobi direktorja zavoda, Kranj, Go-
sposvetska c. 9.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

10. Ponudniki bodo o dokončni izbiri pi-
sno obveščeni v roku 8 dni od dneva odloči-
tve komisije.

OZG Kranj

Ob-1699

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske,
OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja
Loka, objavlja na podlagi odredbe o postop-
kih za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

RTG aparata
1. Naročnik je zavod Osnovno zdravstvo

Gorenjske, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta
10, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
dobavo RTG aparata za slikanje skleta in
prsnih organov in avtomatske temnice. Rtg
aparat mora ustrezati sledečim karakteristi-
kam:

a) Generator:
– visokofrekvenčni – moč najmanj

50 kW,
– anodna napetost – do 150 kV,
– najkrajši ekspozicijski čas – 2 ms,
– avtomatska kontrola ekspozicije s tre-

mi celicami,
b) RTG cev:
– dva fokusa, večji 1 mm, manjši 0,6

mm,
– globinska zaslonka z ročnim (manual)

odpiranjem ali z možnostjo prilagajanja ve-
likosti kasete v mizi in stoječem stenskem
stativu (digital),

– vizirna žarnica ustrezne svetilnosti s
časovnim stikalom.

c) Nosilec RTG cevi:
– stropni,
d) Pregledovalna miza:
– vzdolžni premik +/- 60 cm,
– prečni premik +/- 12 cm,
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– gibljiva rešetka 12/40,

– predal za kasete mora sprejeti kasete
od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm,

– vgrajene celice za avtomatsko kontro-
lo ekspozicije,

– možnost nastavitve po višini,

– stranski nosilec kasete,

e) Stoječi stenski stativ:

– nastavljiv po višini,

– predal za kasete mora sprejeti kasete
od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm,

– gibljiva rešetka 12/40 fokusirana na
150 cm,

– vgrajene celice za avtomatsko kontro-
lo ekspozicije.

3. Rok dobave: do novembra leta 1997.

4. Ponudniki si lahko ogledajo prostor
vsak dan od ponedeljka do petka po 11. uri
na RTG oddelku v ZD Škofja Loka. Kon-
taktna oseba je dr. Camlek, tel. 064/634-634.

5. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa morajo k ponudbi priložiti še na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,

– registracijo podjetja ter odločbo o do-
voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev;

– reference,

– garancijski rok,

– zagotavljanje servisa tudi po poteku
garancije in seznam pooblaščenih servisov;

– odzivni čas v primeru okvare,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-
ni presoji,

– dobavni rok,

– vzorec pogodbe.

6. Merila za izbiro so:

– primernost aparata za navedene potre-
be (izpolnjene tehnične zahteve, možnost
montaže v obstoječe prostore s čim manjši-
mi adaptacijskimi deli);

– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,

– dobavni rok,

– garancijski roki in servisiranje,

– reference in drugi pogoji ponudnika.

7. Investitor po tem razpisu ni zavezan k
izbiri med prispelimi ponudbami.

8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škof-
ja Loka z oznako »ponudba na razpis za
RTG aparat«.

Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

9. Odpiranje ovojnic s ponudbami in po-
stopek izbire bo izvedla komisija investitor-
ja 27. maja 1997 ob 12. uri v prostorih
Zdravstvenega doma Škofja Loka, Stara ce-
sta 10, Škofja Loka.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

10. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE ZD Škofja Loka

Št. 50/2/97 Ob-1700

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Slovenska Bistrica v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slove-
nije, OE Maribor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Slovenska Bistrica za obdobje treh let

1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.

2. Dokumentacija

Razpisno dokumentacijo in dodatna po-
jasnila ponudniki dobijo v tajništvu na Za-
vodu za gozdove Slovenije – OE Maribor,
Tyrševa ul. 15, Maribor.

Ponudnik mora povrniti materialne
stroške v višini 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa

Redna vzdrževalna dela v letih 1997,
1998 in 1999, na gozdnih cestah območja
Občine Slovenska Bistrica.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del

Orientacijska vrednost letnega obsega
del je 11,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstva drž. proračuna, pri-
stojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

5. Roki za izvedbo del

Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Dela se izvajajo po letnih planih vzdrže-
vanja gozdnih cest in po operativnih nalo-
gih Zavoda za gozdove Slovenije.

Zaključek del je za letno vzdrževanje
30. 11. 1999.

6. Merila za izbiro ponudnika

Reference za področje in obseg razpisa-
nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijske ugodnosti, kakor tudi dru-
ge morebitne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije

Ponudbe za javni razpis predložite v 14
dneh po objavi razpisa v sprejemno pisarno
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti, z
oznako »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah na območju Občine Slovenska Bistrica
za obdobje treh let«.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri v prostorih Občine Slovenska Bistri-
ca.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Slovenska Bistrica
Zavod za gozdove Slovenije

OE Maribor

Št. 012-01/97 Ob-1701

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina
Cerkno v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve Slovenije – Območna enota Tolmin, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Cerkno v letu 1997

1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: ročna in strojna vzdr-

ževalna dela na gozdnih cestah, gramozira-
nje, profiliranje vozišča, čiščenje in izkop
vodnih jarkov, urejanje odvodnjavanja ter
postavitev prometne signalizacije, nabava
dražnikov, vzdrževanje in gradnja cestnih
objektov.

3. Orientacisjka vrednost del: 3,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico obsega
del glede na višino pridobljenih sredstev.
Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodnine.

4. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo na sedežu Občine Cerkno,
Platiševa ul. 9. Kontaktna oseba je Janez
Rupnik.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– dokazila o registraciji za opravljanje

razpisanih del,
– ponudbene cene po specifikaciji iz raz-

pisne dokumntacije,
– podatke o referencah in dosedanjem

delu,
– izjavo o vključevanju lastnikov goz-

dov v vzdrževalna dela,
– podatke o delovnih in strojnih kapaci-

tetah in cenah,
– plačilne in druge pogoje ali ugodnosti

ponudnika.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbene cene,
– zahtevane reference,
– ustreznost delovnih sredstev,
– vključevanje lastnikov gozdov za pod-

izvajalce,
– druge podatke iz ponudbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS (dan objave se
ne upošteva), do 12. ure v sprejemni pisarni
občine. Ponudbe se dostavijo v zaprtih ku-
vertah z označbo firme in oznako »Ne odpi-
raj – javni razpis za vzdrževanje gozdnih
cest«.

8. Odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po preteku razpisa ob 12. uri na sedežu
občine. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Cerkno
Zavod za gozdove – OE Tolmin

Št. 740/97 Ob-1702

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) ponovno objavlja

javni razpis
za nabavo kombiniranega

gospodarskega vozila za prevoz oseb in
tovora
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1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-
validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je nakup
kombiniranega gospodarskega vozila za pre-
voz oseb in tovora.

3. Rok dobave je 14 dni od sklenitve
pogodbe.

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

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: cena in plačilni pogoji, rok do-
bave, ugodnosti pri nudenju servisnih de-
javnosti.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov Zavod
za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako »Ponudba za kom-
binirano gospodarsko vozilo – Ne odpiraj!«
Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS v prostorih Zavoda
za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na tel. št. 061/817-444,
Simončič.

Zavod za usposabljanje invalidne
mladine, Kamnik

Št. 663-05-0002/97-004 Ob-1703

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja

socialnega varstva za leto 1997
I. Predmet razpisa so:
A) Programi preprečevanja socialnih

stisk, eksperimentalni in razvojni programi
socialnega varstva:

1. programi preprečevanja socialne iz-
ključenosti otrok in mladih iz družin, v ka-
terih je alkoholizem, nasilje in revščina;

2. programi izveninstitucionalnih oblik
pomoči starejšim in invalidnim, katerih na-
men je, da se zmanjša njihova izključenost
iz socialnega okolja;

3. programi razbremenitve družin, ki sa-
me skrbijo za težje in težko prizadete otro-
ke;

4. programi samopomoči in zagovorniš-
tva za osebe z dolgotrajnimi težavami v du-
ševnem zdravju;

5. programi pomoči žrtvam nasilja v dru-
žini (individualno ali v obliki oskrbe v za-
vetišču ali materinskem domu);

6. modeli izvajanja individualizacije pra-
vic v socialnem varstvu.

B) Programi socialne rehabilitacije za-
svojenih:

1. programi zmanjševanja škode zasvo-
jenih,

2. programi socialne rehabilitacije in
družinske obravnave zasvojenih.

Za programe preprečevanja socialnih
stisk, eksperimentalne in razvojne progra-
me socialnega varstva je orientacijska vred-
nost razpisanih sredstev 43,000.000 SIT.

Za programe socialne rehabilitacije zas-
vojenih je orientacijska vrednost razpisanih
sredstev 32,500.000 SIT.

1. Splošni kriteriji za izbiro sofinancira-
nja programov:

Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v RS.

Splošni kriteriji so:
– program vsebuje analizo potreb,
– program vključuje načrt predvidenih

učinkov,
– pri načrtovanju programa so bili vklju-

čeni uporabniki,
– program vključuje načrt evalvacije,
– izvajalci programa imajo predhodne iz-

kušnje in kvalifikacije pri delu na socialno-
varstvenem področju,

– program ima izdelano finančno kon-
strukcijo,

– program ima zagotovljen vsaj 20 od-
stotni delež sofinanciranja iz neproračun-
skih virov.

2. Posebni kriteriji sofinanciranja progra-
mov:

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli:
– programi, ki imajo razvejano mrežo de-

lovanja na nacionalni ravni,
– programi, ki imajo zagotovljene pro-

storske možnosti delovanja,
– programi, ki razvijajo skupnostne ob-

like dela,
– programi samopomoči in samoorgani-

zacije,
– programi, ki vključujejo prostovoljne

oblike dela,
– programi nevladnih organizacij,
– programi, ki prinašajo inovacijo ali nove

metode dela na področju socialnega varstva,
– programi izvajalcev, katerih šifra po-

drazreda po uredbi o standardni klasifikaci-
ji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95,
33/95, 15/96) je 85.3 ter programi društev
in drugih združenj, ki imajo v ustanovitve-
nih aktih opredeljeno izvajanje socialno-
varstvenih dejavnosti.

3. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), predvsem pa:

a) izpolnjen obrazec 1 za posamezne toč-
ke razpisa,

b) dokazilo o registraciji,
c) reference izvajalcev,
d) časovno opredelitev izvajanja progra-

ma,
e) popis strokovnjakov, ki bodo sodelo-

vali pri izvajanju programa,
f) način obračunavanja dela posameznih

strokovnjakov,
g) podatke, na katerih temelji predračun

programa,
h) opis programa,
i) način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
j) dokumentacijo o sofinanciranju pro-

grama.
4. Izvajalci programov, ki želijo prido-

biti sofinanciranje minstrstva v višini enaki

ali večji od 2,000.000 SIT, morajo priložiti
pred sklenitvijo pogodbe mnenje Socialne
zbornice Slovenije.

5. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu »prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje programov s področja socialnega
varstva v letu 1997«, ki ga dobijo na recep-
ciji Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikvoa 5, IV nadstropje, Ljub-
ljana.

Obrazcu je potrebno priložiti vso zahte-
vano dokumentacijo. Vsak prijavljeni pro-
gram z zahtevano dokumentacijo mora biti
v posebni kuverti.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na tel. št. 061/178-3387.

6. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite v zaprti kuverti na Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana, z vidno oznako v levem
zgornjem kotu kuverte: »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje programov s po-
dročja socialnega varstva za leto 1997«, pod
to oznako pa »programi preprečevanja so-
cialnih stisk, eksperimentalni in razvojni
programi socialnega varstva« ali »programi
socialne rehabilitacije zasvojenih«.

Rok za oddajo ponudb je 30 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS.

7. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno in z zahtevano
oznako, ostale pa bodo vrnjene ponudni-
kom neodprte, zato mora biti na hrbtni stra-
ni pošiljke označen pošiljatelj.

V primeru nepopolno izpolnjene ali
manjkajoče zahtevane dokumentacije ali ku-
verte, ki bi vsebovala več različnih progra-
mov skupaj, bo ponudba v postopku odpira-
nja izločena kot nepopolna ponudba.

8. Šteje se, da je ponudba prispela pra-
vočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 15. ure oddana v glavni pisarni
ministrstva, ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti s priporočeno pošiljko.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6.
1997 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, IV. nadstropje, Ljubljana, soba 27.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za leto 1997,
pisno obveščeni v roku trideset dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za delo, družino in

socialne zadeve

Ob-1704

Na podlagi 67., 69. in 70. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 26/90, 18/93 in 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) objavlja Občina Rogatec

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za opravljanje nalog
s področja urbanističnega načrtovanja
ter graditve objektov in drugih posegov

v prostor
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1. Namen razpisa je pridobitev pregleda
zainteresiranih in usposobljenih izvajalcev
del s področja:

a) izdelave strokovnih podlag za loka-
cijske dokumentacije (LD),

b) priprave posameznih strokovnih po-
ročil ter mnenj s področja posegov v pro-
stor.

2. Uporabnik nalog, za katere se iščejo
sposobni in primerni izvajalci, bo Občina
Rogatec.

3. Dela in naloge se bodo izvajale v letih
1997 in 1998, za celotno območje Občine
Rogatec, ki meri 3.956 ha in ima 9 naselij.

4. Vrednost del se bo določila s pogodbo
za izvajanje posameznih del.

5. Ponudniki morajo poslati ponudbo v
zapečateni ovojnici z napisom “Ponudba za
razpis za LD – Ne odpiraj” z vsebino po
naslednjem vrstnem redu:

a) Podatki o ponudbi s kazalom vsebine
in podpisom odgovorne osebe.

b) Podatki o ponudniku:
– ime,
– naslov,
– status ponudnika,
– navedba del, za katere je ponudnik re-

gistriran s kopijo registracije kot prilogo,
– navedba direktorja in ostalih oseb s

pooblastili oziroma odgovornih vodij z
osebnimi podatki o strokovni izobrazbi in
referenčnimi podatki.

c) Navedba nalog iz 1. točke, za katere
ponudnik kandidira (če ponudnik kandidira
za obe razpisani nalogi, se našteti podatki
navedejo ločeno po nalogah):

– točen naziv ponujenega dela,
– opis postopka in metod dela ponudni-

ka,
– projektna skupina, ki bo izvajala nalo-

ge z navedbo sestave, vodje skupine in osta-
lih odgovornih nosilcev za posamezna po-
dročja z navedbo strokovne izobrazbe in
delovnih izkušenj.

Če nosilec ponudbe ne opravlja sam na-
log, za katere kandidira, morajo sodelova-
nje s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priložena mora biti over-
jena pogodba ali drugo dokazilo o poslov-
nem sodelovanju in zahtevani podatki iz toč-
ke b) za vse sodelujoče.

Navedba referenc in podobnih nalog, ki
jih je ponudnik oziroma projektna skupina
že izdelala.

Oceno potrebnega časa za izdelavo po-
samezne naloge po vrstah poklicev.

Opis osnovnih določil PUP Občine Ro-
gatec za primer novogradnje stanovanjske-
ga objekta.

Vzorec LD; če kandidira za izdelovalca
LD.

d) Prikaz opremljenosti ponudnika s po-
trebnimi orodji (programska in strojna ra-
čunalniška oprema) in ustreznimi prostori.

e) Cenik storitev in urnih cen za posa-
mezne skupine poklicev.

f) Načini plačila storitev in zavarovanja
poslov.

g) Navedba jamstev, ki jih ponudnik nu-
di naročniku za kvalitetno opravljeno stori-
tev in spoštovanje dogovorjenih rokov.

h) Drugi podatki, ki po lastni presoji po-
nudnika, koristijo naročniku.

6. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti in primernosti so:

– strokovna usposobljenost kadrov v
skladu z zakonskimi minimalnimi zahteva-
mi,

– ustreznost metode dela in reference na
podobnih ali zahtevnejših nalogah,

– primerna opremljenost izvajalca in po-
slovna stabilnost,

– cena in način plačila,
– jamstva, ki jih nudi naročniku,
– poznavanje prostorskega izvedbenega

akta (PUP),
– celovitost priloženega vzorca LD:
7. Dodatne informacije lahko zainteresi-

rani dobijo pri županu Občine Rogatec (tel.
827-127).

8. Rok za oddajo ponudb je 21. 5. 1997.
Ponudbe morajo do tega dne, do 13. ure
prispeti po pošti ali biti oddane na naslovu:
Občina Rogatec, Rogatec 159, Rogatec.

9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
14. uri, v prostorih Občine Rogatec.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Rogatec

Št. 110 Ob-1705

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šen-
čur na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za vrtec

Šenčur
1. Investitor je Občina Šenčur, Kranjska

cesta 11, Šenčur.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

opreme za vrtec Šenčur:
poz. 2.1 Vgrajena in premična oprema v

vrtcu (6,500.000 SIT),
poz 2.2 Vgrajena in premična oprema na

zunanjih pov. (1,500.000 SIT),
poz. 2.3 Vgrajena in premična oprema v

kuhinji (4,500.000 SIT).
Cene v oklepajih pomenijo orientacijske

vrednosti del.
3. Ponudniki nudijo celotno razpisano

opremo, lahko pa le ločene, vendar zaklju-
čene sklope opreme (poz 2.1, poz 2.2 ali
poz 2.3).

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: 16. 6. 1997.
Pričetek montaže: 1. 7. 1997.
Zaključek del: 15. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-744 ali
0609/647-424, pri Robič Alešu.

Dokumentacija se lahko dvigne ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,

– bonitete,
– ostale ugodnosti.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

80 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje
9. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Oprema za vrtec Šenčur”.

Odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Šenčur, Kranjska
cesta 11, Šenčur.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v petnajstih dneh po odpira-
nju ponudb.

Občina Šenčur

Ob-1706

Občina Jesenice v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbo o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del “odlagališče Mala

Mežaklja – nadaljevanje del”
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,

Jesenice.
2. Predmet razpisa:
a) dokončanje I.A faze z izplinjanjem,
b) dela na sanaciji obstoječe deponije,
c) nabava kompaktorja.
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe ozi-

roma kandidirajo za izbiro izvajalca za obe
vrsti del ter nabavo kompaktorja, lahko pa
se prijavijo samo za izvajanje posameznih
del (ločeno pod a, b in c).

3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago v prostorih Dominvesta, p.o., Pod goz-
dom 2, Jesenice, in sicer 10. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, od 19. maja
dalje do poteka razpisa od 8. do 9. ure pri
Zdravku Noču, dipl. gr. inž.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 20.000 SIT na žiro račun Obči-
ne Jesenice, številka 51530-630-50155 –
sklic na številko 780001.

4. Orientacijska vrednost del je:
a) za dokončanje I. A faze z izplinja-

njem – 97,000.000 SIT,
b) za dela na sanaciji obstoječe deponije

– 110,000.000 SIT,
c) za nabavo kompaktorja – 40,000.000

SIT.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– ponudbeno delo,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na eno-

to (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
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– plačilne pogoje.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju takih ali po-
dobnih del,

– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisana dela (najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),

– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji (možnost kreditiranja),

– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-
pisom.

7. Predvideni rok za začetek del je julij
1997.

8. Izbor izvajalca in podpis ustrezne iz-
vajalske pogodbe je pogojen s sofinancira-
njem Ministrstva za okolje in prostor.

9. Investitor si zadržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

10. Ponudbe v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije pošljite v roku 30 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Občina Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do 9. junija 1997 do 10. ure.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
odlagališče Mala Mežaklja”.

11. Odpiranje ponudb bo javno. O kraju
in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni
pisno. Predstavniki ponudnikov morajo ime-
ti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice

Št. 2.0.-2042/97 Ob-1707

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca hidroizolacije v

predorih Križiški, Ležeški in Jurgovski
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izvedba hidroizola-

cije v Kružiškem, Jurgovskem in Ležeškem
predoru na progi Pivka–Divača (6000 m2).

3. Čas izvedbe: julij–oktober 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 25,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Do-
lenec (tel. 061/13-13-144 int. 23-26, soba
209/II nadstropje) od 15. 5. 1997 do
30. 5. 1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vred-
nosti 20.000 SIT mora biti nakazana na žiro
račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

6. Ogled objekta: v skladu s poprejšnjim
dogovorom s Karmen Jurco na SVP Postoj-
na, na tel. 067/23-750.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 24. 6.

1997, do 9. ure na naslov Slovenske želez-
nice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tajništvo, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo

24. 6. 1997 ob 10. uri, v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-2042/97 Ob-1708

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predor Semič

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedba sanacije pre-
dora Semič na progi Ljubljana–Metlika med
ž.p. Semič in Rožni dol.

3. Čas izvedbe: julij–oktober 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 25,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Do-
lenec (tel. 061/13-13-144 int. 23-26, soba
209/II nadstropje) od 12. 5. 1997 do
30. 5. 1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vred-
nosti 20.000 SIT mora biti nakazana na žiro
račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

6. Ogled objekta: v skladu s poprejšnjim
dogovorom z Marjanom Zleteljem na SVP
Novo mesto, na tel. 068/321-166.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 27. 6.

1997, do 9. ure na naslov Slovenske želez-
nice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tajništvo, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo

27. 6. 1997 ob 10. uri, v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-2042/97 Ob-1709

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca PGD-PZI

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava PGD-PZI za
sanacijo predora Šmarje na progi Imeno–
Grobelno od km 59+164,60 do km
59+595,64 z vsemi potrebnimi geomehan-
skimi preiskavami.

3. Čas izvedbe: julij–september 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 10,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Do-
lenec (tel. 061/13-13-144 int. 23-26, soba
209/II nadstropje) od 12. 5. 1997 do
30. 5. 1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vred-
nosti 20.000 SIT mora biti nakazana na žiro
račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

6. Ogled objekta: zbor ponudnikov je
20. 5. 1997 ob 10. uri na železniški postaji
Grobelno.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 13. 6.

1997, do 9. ure na naslov Slovenske želez-
nice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tajništvo, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo

13. 6. 1997 ob 10. uri, v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Št. 2.0.-2042/97 Ob-1710

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo
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javni razpis
za izbiro izvajalca PGD-PZI

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava PGD-PZI za
sanacijo predora Bohinj od km 28+604 do
km 34+873 z vsemi potrebnimi geomehan-
skimi preiskavami.

3. Čas izvedbe: julij–september 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 15,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, pri Do-
lenec (tel. 061/13-13-144 int. 23-26, soba
209/II nadstropje) od 15. 5. 1997 do
30. 5. 1997, ob delavnikih med 8. in 11. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vred-
nosti 20.000 SIT mora biti nakazana na žiro
račun Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744 pri Novi ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

6. Ogled objekta: v skladu s poprejšnjim
dogovorom s Katjo Sorč SVP Nova Gorica,
Kolodvorska 8, tel. 065/21-469.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku,
– krajše ovire v železniškem prometu.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda 20. 6.

1997, do 9. ure na naslov Slovenske želez-
nice, Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, tajništvo, soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo

20. 6. 1997 ob 10. uri, v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana
(Steklena dvorana).

10. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-1711

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo dnevno nočnega
trezorja

1. Predmet razpisa je redna dobava in
montaža dnevno nočnega trezorja v osred-
nji delovni enoti Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnice Ljublja-
na na Cankarjevi 18.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek dobave in montaže
dnevno nočnega trezorja je v juniju 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v osrednji delovni enoti po-

družnice Ljubljana na Cankarjevi 18 v sobi
št. 5 dne 15. 5. 1997 med 12. in 14. uro ter si
hkrati tudi ogledajo objekt zaradi izvedbe
montaže, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo in dokazilo o članstvu v Zborni-
ci Republike Slovenije za zasebno varova-
nje (za izvajalca montaže).

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti cena, kvaliteta, rok
izvedbe, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 27. 5.
1997 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnica Ljublja-
na, Ljubljana, Dunajska 50.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– DNT”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni
po končanem postopku izbire.

Ob-1712

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo obnove sistema hlajenja in
prezračevanja

1. Predmet razpisa je izvedba obnove si-
stema hlajenja in prezračevanja v poslov-
nem objektu Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, podružnice Koper, Pri-
staniška cesta 10.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za izvedbo del je v
septembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo podružnici Koper, Pristaniška
cesta 10, od 15. do 16. 5. 1997 od 11. do
14. ure ter se hkrati dogovorijo za ogled
objekta, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti cena, kvaliteta, rok
izvedbe, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 31. 5.
1997 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnica Koper,
Pristaniška cesta 10.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– prezračevanje”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 96 Ob-1713

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo naloge z

naslovom prostorski vplivi procesa
približevanja Slovenije v Evropsko unijo

ter prostorski razvoj Slovenije v
kontekstu evropskih makroregij

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge z
naslovom: Prostorski vplivi procesa pribli-
ževanja Slovenije v Evropsko Unijo ter pro-
storski razvoj Slovenije v kontekstu evrop-
skih makroregij. Namen naloge je dvojen.
V prvi vrsti je potrebno analizirati prostor-
ske posledice in možnosti zaradi dejstev, ki
so v Republiki Sloveniji nastala zaradi izva-
janja t.i. evropskega sporazuma. Kot drugo
je potrebno analizirati in oceniti položaj in
funkcijo prostora RS glede na možnosti pro-
storskega razvoja v danih evropskih makro-
regijah.

Okvirna struktura naloge je sledeča:
– analiza Pridružitvenega sporazuma

Slovenija – EU, Bele knjige priprave pri-
druženih držav Srednje in Vzhodne Evrope
za integriranje v notranji trg EU ter ostale
relevantne sporazume (npr. Maastrichtski
sporazum), vse v kontekstu vpliva na pro-
storski razvoj,

– analiza gradiv in dokumentov v zvezi
z vodečimi principi, koncepti in/ali strategi-
jami prostorskega razvoja na ravni Evrop-
ske Unije in Sveta Evrope ter znotraj evrop-
skih makroregij,

– analiza obstoječih konceptov oziroma
planov regionalnega in prostorskega razvo-
ja v celoti in po posamičnih subsistemih
(omrežje naselij, infrastruktura, krajina) v
štirih danih evropskih makroregijah: 1) Alp-
ski lok, 2) EU in njene “core partners”, 3)
Slovenija in sosednje države, 4) Jadranska
regija.

V nalogi bo opravljeno tudi sintezno
vrednotenje prostorskega vpliva in/ali rele-
vantnosti konceptov oziroma planov na Slo-
venijo in obratno iz Slovenije navzven.
Opredeljena bosta scenarij trenda in aktiven
scenarij prostorskega razvoja v danih ma-
kroregijah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 2,500.000 SIT v letu 1997 in 3,000.000
SIT v letu 1998.

4. Predvideni rok pričetka naloge je 1. ju-
nij 1997.

Predvideni rok dokončanja naloge je
30. september 1998.

5. Naloga bo recenzirana. Recenzente bo
izbral naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so: (po vrstnem redu)

– kvaliteta storitve in kompletnost po-
nudbe,

– reference ponudnika, s posebnim pou-
darkom na:

a) referencah v tujini, (knjige, članki v
uglednih strokovnih revijah, referati),
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b) interdisciplinarni sestavi ekipe,

– ponudbena cena del,

– trajanje izvajanja del.

Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli
javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– odgovornega nosilca razpisane naloge
s sodelavci,

– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

– dokazilo oziroma listo referenc o že
opravljenih podobnih delih ter za katerega
naročnika so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev, ki bodo oprav-
ljali dela in naloge s področja svoje ponud-
be (z navedbo zahtevane izobrazbe), inter-
disciplinarna sestava skupine z zahtevanimi
strokovnjaki za naslednja področja:

1) prostorsko planiranje, 2) regionalno
planiranje, 3) regionalna ekonomija, 4) pro-
storska sociologija, 5) krajinska arhitektu-
ra, 6) prometno planiranje in 7) varovanje
okolja,

– ovrednotenje, finančno in po urah, ter
vsebinsko detaljnejše razdelano ponudbo za
izdelavo razpisane naloge po fazah dela za
čas trajanja naloge s terminskim planom iz-
vajanja, (z opisom metod in postopkov, iz-
hodišč, pričakovanih rezultatov,...),

– izpolnjen vzorec pogodbe s ponudbe-
nim predračunom,

– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-
ne obveznosti,

– izjavo o prostorih kapacitetah za izva-
janje razpisanih nalog v predvidenem času,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba,

– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi. Ob-
seg razpisanih del je pogojen s sprejemom
proračuna za leto 1997.

9. Ponudnik dobi za izdelavo svoje po-
nudbe dodatne informacije in pojasnila na
Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunaj-
ska 47, kontaktna oseba je Miran Gajšek,
tel. 061/178-70-52, od 12. 5. 1997 do 16. 5.
1997 med 9. in 12. uro.

10. Popolna ponduba, z vidno oznako
“Ne odpiraj, ponudba za javni razpis UPP.
Prostorski vplivi procesa približevanja Slo-
venije v Evropsko Unijo ter prostorski raz-
voj Slovenije v kontekstu evropskih makro-
regij, ter na hrbtni strani izpisanim nazivom
in sedežem ponudnika, mora prispeti v za-
pečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, do
vključno 23. 5. 1997 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo 23. 5. 1997, ob
13. uri, v prostorih Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47. Pri od-
piranju ponudb morajo imeti pooblaščeni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo v roku prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 5/97 Ob-1714

Občina Naklo, Glavna c. 24, Naklo na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev šolske opreme,

šolskih učil, opreme telovadnice in
opreme šolske kuhinje za Osnovno šolo

Naklo
1. Investitor je Občina Naklo, Glavna c.

24, Naklo.
2. Predmet razpisa je:
poz. 2.1 Dobava in montaža vgrajene in

pomične šolske opreme,
poz. 2.2 Dobava šolskih učil,
poz. 2.3 Dobava in montaža vgrajene in

pomične opreme za telovadnico,
poz 2.4 Dobava in montaža vgrajene in

pomične opreme šolske kuhinje.
Orientacijska vrednost del znaša

45,000.000 SIT.
3. Ponudniki nudijo celotno razpisano

opremo ali pa le ločene, vendar zaključene
sklope opreme (poz. 2.1, poz. 2.2, poz. 2.3
ali poz. 2.4).

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek montaže: 20. 7. 1997.
Zaključek del: 11. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno 15. 5. 1997,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Obči-
ni Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, te-
lefon 064/471-890 pri Mariji Meglič.

Dokumentacijo lahko ponudniki dvigne-
jo ob predložitvi dokazila o plačilu 20.000
SIT nepovratnih sredstev na žiro račun Ob-
čine Naklo, št. 51500-630-50181 za celotno
razpisano opremo ali za vsak ločen del opre-
me.

6. Za resnost ponudbe mora ponudnik
priložiti akceptni nalog v višini 10% od po-
nujene cene, ki ga bo investitor vnovčil v
primeru, če izbran ponudnik ne bo podpisal
pogodbe pod pogoji, ki jih je navedel v po-
nudbi.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,

– ostale ugodnosti.
8. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

80 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne varovalne klavzule ne bomo
upoštevali.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
9. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Občina
Naklo, Glavna ceta 24, Naklo.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Oprema za Osnovno šolo Naklo”.

10. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
istega dne, to je 9. 6. 1997 ob 13. uri v
prostorih Občine Naklo.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Občina Naklo

Št. 351/97 Ob-1715

Klinični center Ljubljana, Zaloška ceta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

dobavitelja za nabavo sanitetno
potrošnega materiala za zdravstveno

oskrbo bolnikov
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti dobavitelja za nabavo sa-
nitetno potrošnega materiala za zdravstve-
no oskrbo bolnikov.

1. Materiali iz gaze:
a) za oskrbo rane,
b) za operacijski program (materiali iz

gaze z vdelano kontrasno nitko.
2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz

netkanega materiala.
3. Materiali za dekontaminacijo kože

(posamično pakirani sterilni z alkoholno
raztopino netopljeni zloženci iz netkanega
materiala).

4. Obliži za prekrivanje ran.
5. Lepljivi trakovi za pritrditev.
6. Mrežice za pritrditev.
7. Povoji:
a) za pritrditev obvezilnega materiala,
b) terapevtski in preventivni.
8. Materiali za zdravstveno oskrbo rane
a) vazelinske, parafinske in  druge ne-

lepljive podloge,
b) obloge s posebnimi dodatki,
c) polprepustni film,
d) hidrokoloidne vpojne obloge,
e) obloge iz poliuretanske pene,
f) zapolnitveni materiali za globoke ra-

ne,
g) obloge iz hidrogelov,
h) obloge iz kalicijevega alginara,
i) materializirane obloge,
j) obloge, ki zmanjšujejo nastanek braz-

gotin in kontraktur.
9. Preventivne antirevmatične nogavice.
III. Orientacijska vrednost naročila: 330

mio SIT.
IV. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji firme ponudni-

ka.
3. S strani Agencije za plačilni promet

RS potrjen BON 3.
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4. Pisno potrdilo za opravljanje tovrstne
dejavnosti (izdano od Ministrstva za
zdravstvo).

5. Kratek opis firme (št. zaposlenih, izo-
brazbena struktura, način skladiščenja –
skladišče naj bi bilo v Sloveniji) in bodoče-
ga razvoja firme.

6. Možnost kontakta in sodelovanja z
edukacijskim centrom proizvajalca.

7. Prospektni material za predmet razpi-
sa (1–9), ločeno za vsako točko posebej.

8. Kratek strokovni opis ponujenega ma-
teriala v slovenskem jeziku z navedbo:

– ime proizvajalca, naziv izdelka in ka-
taloška številka,

– namen uporabe izdelka,
– sestava in lastnosti materiala,
– dimenzije (širina in dolžina, debelina,

večplastnost ter teža artikla),
– način posamičnega pakiranja – kratek

opis,
– način osnovnega in transportnega pa-

kiranja z navedbo števila kosov v osnov-
nem in transportnem pakiranju,

– dimenzija in teža osnovnega pakira-
nja,

– vrsta sterilizacije,
– pogoji skladiščenja (temperatura, vlaž-

nost),
– rok trajanja,
– navedba ali je izdelek ekološko prija-

zen okolju.
9. Ustrezni certifikati (interni od proizva-

jalca in mednarodni certifikati – ISO 9001,
CE).

10. Seznam oziroma pisna potrdila di-
rektorja zdravstvene ustanove v Sloveniji,
Evropi ali izven nje o uporabi tovrstnih ma-
terialov.

11. Možnost in hitrost dostave katerega
koli od ponujenih materialov.

12. Najmanj 5 let izkušenj poslovanja s
tovrstnim blagom v zdravstvenih ustanovah.

13. Navedbo kontaktne osebe (poob-
laščene osebe) katera bo v času trajanja raz-
pisa nudila ustrezne strokovne informacije
(vzorce) o ponujenem materialu.

14. Navedba telefonske številke in urad-
nih ur kontaktne osebe ponudnika.

15. Navedba vseh oblik garancij za:
a) zavarovanje izvedbe posla,
b) možnost zavarovanje pacienta.
Ponudba je lahko delna ali kompletna
V. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena dokumentacija v skladu z

razpisnimi pogoji,
– usposobljenost ponudnika glede na

zahtevane kriterije.
VI. Ponudniki morajo dostaviti dokazila

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-
ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana za ko-
mercialni sektor z oznako “Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – za predhodno ugotav-
ljanje usposobljenosti za dobavo sanitetno
potrošnega materiala za zdravstveno oskrbo
bolnikov. Ponudbe morajo poslati priporo-
čeno po pošti ali osebno proti potrdilu. Na
zadnji strani kuverte morata biti razvidna
firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko dokazila odda v KCK
Komercilani sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

VII. Pojasnila v zvezi z razpisom pošlji-
te v pisni obliki na naslov Klinični center

Ljubljana – Barbara Jurca, dipl. ek., Za-
loška 2, Ljubljana.

VIII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

IX. Odpiranje ponudb bo 12. 6. 1997 ob
12. uri v predavalnici IV. - glavne stavbe
Kliničnega centra, Zaloška 7, Ljubljana.

X. Ponudniki bodo s pisnim sklepom ob-
veščeni o priznanju sposobnosti in povabi-
lom k sodelovanju v javnem razpisu najka-
sneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Klinični center Ljubljana

Št. 110-1/97 Ob-1716

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: krpanje asfalta in

hidroizolacije na objektih AC
Orientacijska vrednost del znaša:

30,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 14. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Aleš Berkopec, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 6. 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: Krpa-
nje asfalta in hidroizoalcije na objektih AC.”

Javno odpiranje ponudb bo 11. 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 iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

DARS, d.d.

Ob-1722

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

javni razpis
za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja

in priključkov – montažna dela na
Polulah

1. Investitor: Mestna občina Celje in Vo-
dovod-Kanalizacija JP Celje.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija vodo-
vodnega omrežja in hišnih priključkov –
montažna dela na Polulah.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del s
predizmerami dobijo ponudniki v roku 5
dni od dneva objave javnega razpisa med
8. in 10. uro na naslovu: Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Jožetu Spevanu ali Marku Pla-
ninšku, tel. 063/541-322, proti plačilu zne-

ska za dokumentacijo v višini 7.000 SIT na
ŽR Vodovod - Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
8,000.000 SIT.

5. Začetek del je maj 1997, dokončanje
julij 1997, rekonstrukcija vodovoda se ter-
minsko usklajuje z napeljavo plina.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji;
– reference iz področja razpisanih del;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela po posameznih fazah oziroma funkcio-
nalnih celotah različnim izvajalcem.

9. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudb je 11 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 20. 5.
1997 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za rekonstrukcijo vodovoda Po-
lule, Ne odpiraj.”

11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 21. 5.
1997 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija – sejna soba,
Prešernova 27/II Celje. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje in
Vodovod - kanalizacija, JP Celje

Št. 110-1/97 Ob-1717A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: dobava in montaža
semaforske opreme za križišče M

10-Prečna ulica v Postojni
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 12. do
16. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
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posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 5. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dobava in
montaža opreme križišča v Postojni.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1717B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija vozišča
regionalne ceste R 311a/1427

Mlini – Sečovlje
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 12. do
16. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Miloš Dernovšek, inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 5. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija vo-
zišča regionalne ceste Mlini – Sečovlje.” –
M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 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 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1717C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-

be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakona o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija Republike Slo-
venije za ceste kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija plazu pri Apatu

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 12. do
16. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Vlaj, dipl. inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 5. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija pla-
zu pri Apatu.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 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

Ob-1719

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
podjetje za proizvodnjo električne in toplot-
ne energije ter tehnološke pare, p.o., objav-
lja po 47. sklepu Upravnega odbora TE-TOL
z dne 18. 4. 1997.

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo ekološko ugodnega in tehnološko
sprejemljivega energetskega premoga v

TE-TOL
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, p.o., podjetje za proizvodnjo
električne in toplotne energije ter tehnološke
pare, Ljubljana, Toplarniška 19.

2. Predmet razpisa je dobava ekološko
ugodnega in tehnološko sprejemljivega
energetskega premoga za obdobje petih let
v naslednjih količinah:

– 1998: 370.000 mt,
– 1999: 390.000 mt,
– 2000: 400.000 mt,
– 2001: 420.000 mt,
– 2002: 445.000 mt.
3. Orientacijska vrednost naročila: Vred-

nost ene dobave 100.000 mt premoga je
800,000.000 tolarjev.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ekološka sprejemljivost energetskega
premoga,

– tehnološka sprejemljivost energetske-
ga premoga,

– fiksna cena v USD na enoto mere v mt
in GJ,

– garancija rudnika za zanesljivost dol-
goročne oskrbe z energetskim premogom,

– minimalno 10 let,

– reference ponudnika,

– garancija za resnost ponudbe (Bid
Bond).

Najnižja ponudba ni obvezno tudi naj-
ugodnejša.

5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti prevzamejo med 9. in 11. uro od 12. 5.
1997 do 26. 5. 1997 pri Brščić Angelu na
naslovu: Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, Toplarniška 19. Ob prevzemu dokumen-
tacije mora interesent predložiti dokazilo o
vplačilu 40.000 tolarjev na žiro račun na-
ročnika št. 50103-601-16504 pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, po-
družnica Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo za dobavo energetskega pre-
moga”.

6. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som se dobijo pri isti kontaktni osebi med 9.
in 11. uro od 27. 5. 1997 do 10. 6. 1997.

7. Rok za oddajo ponudbe je 23. 6. 1997.
Ponudbo predložijo ponudniki na naslov
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Toplarniška 19 v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
energetskega premoga”, neposredno v taj-
ništvo naročnika ali po pošti.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno. Te ponudbe se upo-
števajo kot pravočasne, če dospejo do zah-
tevanega roka.

8. Javno odpiranje ponudb bo na sedežu
naročnika dne 26. 6. 1997 ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 120 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana

Ob-1720

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

javni razpis
za izbor izvajalca razpisanih del na

lokalnih in krajevnih cestah v Občini
Idrija

1. Naročnik del: Občina Idrija, Mestni
trg 1.

2. Predmet razpisa:

a) preplastitev lokalnih in krajevnih cest:

L 3109 Spodnja Kanomlja – Krnice,

L 3111 Govejk – Vrsnik,

L 3112 Idrija – Rebro – Dole – Godovič,

L 3113 Zala – Jelični Vrh,

L 3117 Idrija – Vojsko,

L 3120 Podroteja – Idrijska Bela.

b) asfaltacija – modernizacija lokalnih
in krajevnih cest:

V KS Ledine, Dole, Črni Vrh, Kanomlja,
Vojsko, Zavratec, v skupni dolžini
ca. 10 km.

c) dobava in montaža cestnih varnostnih
ograj na lokalnih cestah.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan med 8. in 12. uro na
sedežu Občine Idrija Mestni trg 1, soba 17



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 25 – 9. V. 1997 Stran 1955

(kontaktni osebi: Jožef Močnik, dipl. inž. in
Rajko Bezeljak, tel. 065/71-788 ali 73-919).

4. Orientacijska vrednost del:

pod a) 20,000.000 SIT,

pod b) 20,000.000 SIT,

pod c) 2,500.000 SIT.

Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh raz-
pisanih del ali posamezno vrsto del.

Investitor si pridržuje sklepati pogodbe
ločeno za navedena dela pod a), b) in c)
glede na ugodnost ponudb in plačilno spo-
sobnost.

Investitor si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,

– reference,

– plačilni pogoji,

– rok izvedbe,

– garancije,

– daljša opcija ponudbe,

– druge posebne ugodnosti.

6. Opremljenost ponudb:

Ponudbe morajo biti opremljene v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

7. Rok izvedbe del je junij–september
1997.

8. Rok za oddajo ponudb:

Rok za izdajo ponudb je 15 dni po objavi
v Uradnem listu RS do 12. ure.

Ponudbe se dostavijo v zaprtih kuvertah
z označbo firme in naslovom ponudnika in
naročnika (Občina Idrija, Mestni trg 1) in
oznako “Ponudba – lokalne in krajevne ce-
ste” ter pripisom “Ne odpiraj – javni razpis”

Javno odpiranje ponudb bo eno uro po
izteku roka za oddajo ponudb.

9. Obvestilo o izidu javnega razpisa:

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni od dneva odpira-
nja.

Občina Idrija

Ob-1721

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Šentjur, oddelek za okolje in prostor, objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalcev plakatiranja na

območju Občine Šentjur
1. Predmet razpisa je trženje in vzdrže-

vanje plakatnih mest na območju Občine
Šentjur.

2. Na razpis lahko kandidirajo pravne ali
fizične osebe – samostojni podjetniki, kate-
rih osnovna registrirana dejavnost je eko-
nomska propaganda, oglaševanje in temu
podobna dejavnost.

3. Vsebina ponudbe:

– firma oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji oziroma doka-
pitalizaciji ter odločba o opravljanju dejav-

nosti po 4. členu zakona o gospodarskih
službah,

– dokazilo o številu zaposlenih,

– predlog nadomestila za opravljanje sto-
ritev, ki so predmet razpisa,

– reference,

– dodatne ugodnosti, predvsem za upo-
rabnike proračunskih sredstev.

4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo po-
godbe pridobil izključno pravico za trženje
in vzdrževanje reklamnih objektov iz 1. toč-
ke tega razpisa.

Pogodba se sklepa za obdobje 5 let.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujeno nadomestilo,

– kakovost ponudbe,

– strokovnost,

– reference, predvsem z območja naroč-
nika,

– ponujene ugodnosti,

– terminsko opredeljen program izvedbe
postopkov za pridobitev dovoljenja za po-
stavitev reklamnih objektov.

6. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
beniki s sedežem oziroma poslovnimi pro-
stori na območju naročnika, in ki pri novih
zaposlitvah ponudijo možnost zaposlitve ob-
čanom z območja naročnika.

7. Zainteresirani ponudniki naj svojo po-
nudbo z dokazili posredujejo do 30. 5. 1997
do 10. ure v zaprti kuverti z oznako “Razpis
– plakatiranje! Ne odpiraj!”, na naslov: Ob-
čina Šentjur, Oddelek za okolje in prostor,
Mestni trg 10, Šentjur.

8. Javno odpiranje bo 2. 6. 1997 ob
12. uri v sejni sobi II/49, Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur. Na javnem odpiranju
morajo predstavniki ponudnikov predložiti
pooblastilo.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da z nobenim
od ponudnikov ne sklene pogodbo, če po-
nudbe ne bodo ustrezale predpisanim razpi-
snim pogojem.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo 5 dni po objavi v Uradnem
listu RS, vsak dan med 7. in 10. uro pri
vodji Oddelka za okolje in prostor Občine
Šentjur, II/48. Pred dvigom razpisne doku-
mentacije morajo plačati za stroške razpi-
sne dokumentacije na žiro račun št.
50770-637-56047 – Občinska uprava zne-
sek 10.000 SIT.

Občina Šentjur
Oddelek za okolje in prostor

Št. 04-35-3066/2-97 Ob-1723

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

zimske srajce
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
12.000 metrov tkanine za zimske srajce.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 6,600.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 5. 6. 1997. Predvideni rok dokonča-
nja del je 30. 7. 1997.

5. Dobava tkanine za zimske srajce se
bo izvršila na lokacijo proizvajalca srajc.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v  ponudbo – manjkajoča zahte-
vana dokazila in manjkajoči podatki bodo
tolmačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje
zahtev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 12. 5. do
23. 5. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 26. 5. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naročni-
ka.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: »Ne odpiraj – ponudba za ponovni javni
razpis za izdelavo tkanine za zimske sraj-
ce«. Na hrbtni strani mora biti naslov po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 26. 5.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstropje,
Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji za od-
piranje ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije
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Št. 76/97 Ob-1724

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
19/94), objavlja Komunalno podjetje Pre-
valje, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem

javni razpis
za izgradnjo plinovodne instalacije za

zemeljski plin na območju naselja Kotlje
A) Splošni podatki
1. Investitor: Komunalno podjetje Pre-

valje, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa:
– kotlovnica gorivo zemeljski plin/topla

voda 110°C,
– plinovod 3 bar s hišnimi priključki.
3. Lokacija: Kotlje pri Ravnah na Ko-

roškem.
4. Predviden obseg del:
– plinska kotlovnica – vključuje: grad-

beni del kotlovnice z zunanjo ureditvijo,
notranji razvod zemeljskega plina do toplo-
vodnih kotlov, plinsko rampo, toplovodni
del kotlovnice, prezračevanje kotlovnice in
elektro instalacije,

– ca. 7700 m srednjetlačnega plinovoda
3 bar (vključno s hišnimi priključki) z vso
potrebno zaporno armaturo,

– ca. 180 hišnih priključkov – vključuje:
grabena dela za plinovod – izkop in vzpo-
stavitev v prvotno stanje ter strojna dela od
uličnega plinovoda do omarice na fasadi
stanovanjske hiše.

5. Orietnacijska vrednost del: 65,000.000
SIT.

6. Roki: pričetek del junij 1997 in za-
ključek del oktober 1998.

B) Razpisni pogoji
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo v 30 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

2. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6.
1997 v prostorih Komunalnega podjetja Pre-
valje ob 9. uri (oglasiti se je potrebno na
tajništvu podjetja – soba 1).

3. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) odločbo upravne enote o izpolnjeva-

nju pogojev za opravljanje dejavnosti,
c) reference za podobna dela kot so raz-

pisana, posebej za izvajanje del na PE pli-
novodih in plinskih kotlovnicah,

d) bonitete ponudnika (BON 1 in BON 2
ali BON 3) od Agencije za plačilni promet,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,

e) podatke o kadrih, ki bi vodili in izva-
jali razpisana dela, vključno s podatki o stro-
kovnih izpitih in veljavnih atestih,

f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje inve-
stitorju,

g) izjavo ponudnika, da ima zagotovlje-
no dobavo materiala za razpisana dela in
proste kapacitete za izvedbo v zahtevanem
roku,

h) seznam potencialnih podizvajalcev z
njihovo dokumentacijo in navedbo del, ki
jih bodo opravljali,

i) navedbo proizvajalcev vseh materia-
lov in opreme, ki jo ponudniki ponujajo,

j) ceno za dobavo in montažo,
k) plačilne pogoje in način plačila,

l) izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi,

m) akceptni nalog v vrednosti 3% po-
nudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, v kolikor izbrani ponud-
nik ne pristopi k izvedbi v treh dneh po
podpisu pogodbe,

n) pismeno izjavo, da bo izvajalec del
naročniku (investitorju) ob podpisu izvajal-
ske pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti (rokov, kvalitete, garancij, od-
pravljanje pomanjkljivosti) predal akceptni
nalog s pooblastilom za izpolnitev ali meni-
co v višini 15% ponudbene vrednosti.

4. Investitor bo izbral najugodnejšega
ponudnika kot izvajalca na osnovi nasled-
njih meril (vrstni red zapisanih meril ne po-
nei prioritete pri izbiri):

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena,
– izvedbeni rok,
– kvaliteta ponujenih materialov.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, ali katerokoli dru-
go ponudbo.

5. Podrobnejši obseg razpisanih del je
razviden iz razpisane dokumentacije. Konč-
ni obseg del bo investitor določil na podlagi
ponudbenih vrednosti in razpoložljivih fi-
nančnih sredstev pred podpisom pogodbe.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisanih pogojih.

7. Ponudba mora biti predložena (posla-
no po pošti ali predano osebno) v zaprti
kuverti na naslov: Komunalno podjetje Pre-
valje, Dobja vas 187, pošta 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ne odpiraj – ponud-
ba, plinovod Kotlje«.

8. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago na gornjem naslovu (naslov investitor-
ja, pisarna št. 2) od 12. 5. 1997 do 23. 5.
1997 ob delovnikih med 8. in 10. uro do-
poldne. Ponudniki jo lahko dvignejo proti
plačilu 10.000 SIT, ki jih lahko nakažejo na
žiro račun št. 51830-601-19889 z virman-
skim nalogom ali jih plačajo ob njenem
prevzemu.

9. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

10. Kontaktna oseba je Medved Bojan,
dipl. inž., tel 0602/23-074 ali 0602/23-963.

Komunalno podjetje Prevalje

Ob-1725

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju d.o.o., Senovo, Titova
106, objavlja:

javni razpis
za izbiro izvajalca za črpalničarska dela

v jami
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju

d.o.o., Senovo, Titova 106.
2. Predmet razpisa: izvajanje del na čr-

pališču v jami.

3. Rok za izvajanje del: 18 mesecev od
sklenitve pogodbe o izvajanju del.

II. Pogoji za udeležbo: ponudba mora biti
izdelana na način, ki ga določa 12. člen
odredbe o postopku za izvajanje javnega
rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).

III. Ponudnik mora izjaviti, da bo izvajal
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvali-
tetno in v skladu z veljavnimi zakoni, pred-
pisi, standardi, tehničnimi navodili in nor-
mami in to v pogodbenem roku, v kolikor
bo z njim sklenjena pogodba.

IV. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na upravi rudnika od 15. 5. 1997 dalje.

V. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na sedežu Rudnika Senovo v zapira-
nju d.o.o. (kontaktni osebi: Drago Klanšček,
dipl. inž. rud. in Ksenija Lupšina, na tel
0608/71-300).

VI. Končna določila:
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejše-

ga ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:

– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
izvajanje rudarskih del,

– reference,
– plačilni pogoji: ponudniki navedejo ce-

no za izvajanje del/mesec,
– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
– ostale ugodnosti.
2. Prednost bodo imeli tisti investitorji,

ki bodo za opravljanje del zaposlili delavce
Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. (5 delav-
cev).

Pisne ponudbe morajo biti dostavljene
najkasneje v 15 dneh od objave v Uradnem
listu RS do 10. ure na naslov: Rudnik Seno-
vo v zapiranju d.o.o., 8281 Senovo, Titova
106.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za izvaja-
nje del na črpališču«.

Odpiranje ponudb bo 15. dan od objave
v Uradnem listu RS ob 10.30. O izbiri naju-
godnejšega ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Rudnik Senovo
v zapiranju d.o.o.

Senovo

Št. 108/1 Ob-1726

Ministrstvo za pravosodje, Uprava za iz-
vrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora, Pohorje Mirna s se-
dežem na Dobu pri Mirni, objavlja na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in spremembe št.
19/94) naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo CNC obdelovalnih strojev in
računalnika z opremo

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
dveh CNC stružnic, CNC obdelovalnega
centra, računalnika z opremo ter usposab-
ljanje kadra za delo na strojih in sicer;

a) Stružnica CNC z naslednjimi zmoglji-
vostmi:
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– max. premer struženja mm 380,
– max. dolžina stružena mm 590,
– max. razdalja med konicami mm 630,
– luknja v vretenu mm 80,
– območje števila vrtljajev 1,
– območje vrtljajev 1/min. 35–3.500,
– prijemalo na vretenu JIS A2-6,
– število pozicij na revolver glavi 10,
– hitri gib X-Z mm/min. 12.000–15.000,
– moč glavnega motorja kW 15,
– gib konjička mm 490,
– vpenjalni konus pinole mm MK-5.
b) Stružnica CNC z naslednjimi zmogljivostmi:
– max. premer struženja mm 390,
– max. dolžina struženja mm 480,
– max. premer paličastega materiala mm 51,
– dolžina X osi mm 235,
– dolžina Z osi mm 495,
– območje vrtljajev 1/min. 40–4.000,
– prijemalo na glavnem vretenu JIS A2-6,
– prijemalo na dodatnem vretenu JIS A2-5,
– število pozicij na revolver glasi 12,
– velikost kvadratnega orodja mm 25,
– čas menjave orodja sec. 0.2,
– hitri gib X mm/min. 18.000,
– hitri gib Z mm/min. 24.000,
– moč mot. na vretenu 1 30min./stalno kW 11/7.5,
– moč mot. na vretenu 2 30min./stalno kW 7.5/5.5,
– glavni motor na obeh vretenih DDS.
c) Obdelovalni CNC center z naslednjimi zmogljivostmi:
– velikost obdelovalne mize Š x G mm 900 x 500,
– max. obremenitev mize kg 500,
– dolžina X osi mm 600,
– dolžina Y osi mm 430,
– dolžina Z osi mm 460,
– območje vrtljajev 1/min. 60–12.000,
– prijemalo na vretenu BT 40,
– št. orodij v magazinu 30,
– max. teža orodja kg 8,
– hitri gib X–Y mm/min. 32.000,
– hitri gib Z mm/min. 32.000,
– delovni pomik X–Z–Y mm/min. 1–16.000,
– moč gl. motorja 30min./stalno kW 22(18.5),
– pospešek vretena 0–10.000 vrt sec. 1,5,
– spomin m 160,
– točnost pozicioniranja v celotnem območju mm 0,005,
– ponovljivost mm 0,001,
– glavni motor DDS.

visiranje ob podpisu pogodbe (maintenance
bond),

– zagotovitev servisa in rezervnih delov
v Republiki Sloveniji,

– odzivni čas za odpravo okvare,
– kakovost in kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši,
– pisna izjava uvoznika (14. člen, Ur. l.

SRS, št. 47/86),
– navodila za varno uporabo, vzdrževa-

nje in preizkušanje, montažo in ostala po-
trebna navodila za delo prevedena v sloven-
ski jezik (15. člen, Ur. l. SRS, št. 47/86).

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Pohorje Mirna, Dob pri Mir-
ni, 8233 Mirna, z jasno vidnim napisom:
»Ne odpiraj, ponudba!« – obdelovalni stroji
in za računalnik: »Ne odpiraj, ponudba!« –
računalnik, ter na ovojnici navesti tudi svo-
jo firmo in naslov.

9. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Pohorje Mirna,
Dob pri Mirni, 8233 Mirna ali oddane oseb-
no na vložišču naročnika na istem naslovu
do 9. 6. 1997 do 12. ure.

10. Stroške priprave ponudb in garancij
nosijo ponudniki sami.

11. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6.
1997 ob 9. uri v sejni sobi naročnika. Prd-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju, morajo osebno predložiti pisno
pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za
zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku neodprte.

13. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zah-
tevane dokumentacije in podatkov, bo na-
ročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

14. O odločitvi oziroma izboru bodo po-
nudniki obveščeni pisno v roku 45 dni po
odpiranju ponudb.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Zavod za prestajanje kazni  zapora
Pohorje Mirna
Dob pri Mirni

Ob-1727

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za upravljanje kompleksa bazena v

Brestanici
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: upravljanje komplek-

sa bazena v Brestanici.
3. Čas upravljanja: pričetek: 25. 6. 1997,

trajanje: 2 leti.
4. Merila za izbor: popolnost ponudbe,

dodatne ugodnosti.
B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Vsi trije obdelovalni stroji morajo biti
opremljeni z enakim numeričnim krmilje-
njem ali Siemens ali Fanuck.

Stroji morajo zadostiti Schlezinger-jevi-
mi normami za obdelovalne stroje.

d) Računalnik z opremo:
– delovna postaja HP

9000/715-100MHz, 64 MB RAM, 2 GB
SCSI disk, 20“ zaslon, tipkovnica, miš, trač-
na enota DAT 2GB,

– laserski tiskalnih HP A3,
– skener A4.
Računalnik je potrebno prilagoditi v ob-

stoječo mrežo grafičnih postaj, operacijske-
mu sistemu HP-UX in programskemu pake-
tu HP ME 10-30.

3. Dodatne informacije v zvezi z zmog-
ljivostjo strojev dobijo interesenti v Pohor-
ju Mirna, pri Bračko Janezu oziroma Hle-
bec Francu, na tel. 068/47-037. Informacije
za računalnik pa pri Tomšič Dragu na isti
telefon.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
47,000.000 SIT.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izvaja-

nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil,
sicer se ponudba ne bo mogla upoštevati.

6. Ponudba mora vsebovati še:
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne

sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– BON 1, 2 ali 3, podjetnik posameznik
potrjeno davčno napoved za leto 1996 s stra-
ni uprave za javne prihodke,

– predlog pogodbe z vključitvijo vseh
pogojev in ugodnosti.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in carino),

– brezplačno usposabljanje kadra, način
in roki plačila v skladu z navodili o izvrše-
vanju proračuna (9. člen ZIPro, Ur. l. RS, št.
5/96 in Ur. l. RS, št. 13/96 navodil o izvrše-
vanju proračuna),

– čimkrajši rok dobave in montaže,
– garancija za dobro izvedbo posla ob

podpisu pogodbe (performance guarantee),
– garancijski rok, ki ne sme biti krajši od

enega leta z izdajo bančne garancije za ser-
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Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek
iz registra obrti iz katerega je razvidna de-
javnost ponudnika,

– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako »upravljanje kom-

pleksa bazena v Brestanici – Ne odpiraj« je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje do 22. 5. 1997, do 10. ure na Obči-
no Krško – Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti
dan v sejni sobi E ob 11. uri.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne od 7. do 9. ure na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
kjer dobite tudi vse dodatne informacije
(tel.: 0608/21-507, Matjaž Pirc).

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-1728

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6 naslednji

javni razpis
za izdelavo projektno tehnične

dokumentacije
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja za čistilno napravo Velika Nedelja.

3. Orientacijska vrednost del: 1,200.000
SIT.

4. Rok za izvedbo del: 1 mesec od pod-
pisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,

– reference in kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– način zavarovanja obveznosti.
6. Ponudba mora vsebovati zahtevane

priloge po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 5.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
izdelavo dokumentacije za čistilno napra-
vo« je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti v roku 15 dni od objave tega razpisa na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb v sejni

sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož, ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Zelenik Andreju, tel. 062/701-041.

12. Naročnik si pridržuje pravico, do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

Občina Ormož

Št. 125 Ob-1729

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo 6. razpisa

posojil za stanovanjsko izgradnjo v
Mestni občini Kranj

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira podjetja za iz-
vajanje 6. razpisa posojil za stanovanjsko
gradnjo v Mestni občini Kranj.

3. Predviden obseg dela:
– priprava razpisa,
– izvedba razpisa,
– priprava vlog prosilcev,
– tolmačenje razpisnih pogojev in spre-

jemanje vlog prosilcev,
– preveritev dokumentacije in izločitev

vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev in izdaja
sklepov,

– organiziranje komisijskih ogledov,
– priprava strokovnih osnov za izdelavo

prednostnih list in izračun pripadajočih po-
sojil po namenu,

– priprava sklepov o določitvah komisi-
je za dodeljevanje posojil,

– izdelava prednostnih list upravičencev
do stanovanjskega posojila,

– sprejem in preveritev utemeljenosti pri-
tožb,

– pošiljanje sklepov prosilcev za stano-
vanjska posojila,

– priprava posojilnih pogodb in način za-
varovanja posojila,

– podpis posojilne pogodbe in način ko-
riščenja posojila,

– servisiranje posojilnih pogodb.
4. Orientacijska vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
5. Minimalna merila za izbiro najugod-

nejše ponudbe:
– dokazilo o registraciji,
– provizija podjetja oziroma plačilni po-

goji,
– kvaliteta in obseg storitev,
– dosedanje refernce in temeljni podatki

o podjetju,
– opis poslovanja podjetja na tem po-

dročju,
– kvaliteta, oblika (obvezno priloga

vzorcev) in pogostost poročil.
6. Predvideni rok pričetka del je v prvi

polovici leta 1997, do konca leta 1997.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe

osebno ali s priporočeno pošiljko 10. dan od
dneva objave razpisa do 12. ure na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, soba

št. 215/II, odpiranje ponudb pa bo istega
dne ob 13.  uri v sobi št. 20.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, ponud-
ba izvajalcev za izvedbo 6. razpisa posojil
za stanovanjsko izgradnjo v Mestni občini
Kranj«. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo o
zastopanju.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Mestna občina Kranj bo sklenila po-
godbo z izbranim podjetjem.

10. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne izbere najcenejšega ponudnika,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov.
Mestna občina Kranj

Ob-1730

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja JP Komu-
nala Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, No-
vo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta

Vodohran Šmarjeta
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
Vodohran Šmarjeta.

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
ponudniki dobijo v našem sektorju razvoja
in investicij na Muzejski ulici 5, Novo me-
sto, v roku 5 dni po objavi razpisa in ob
predložitvi potrdila o plačilu akontacije za
dvig dokumentacije v višini 10.000 SIT. Na-
vedeni znesek plačajo na žiro račun št.
52100-601-11459 JP Komunala Novo me-
sto d.o.o., pri Agenciji za plačilni promet
Novo mesto s pripisom »Vodohran Šmarje-
ta«. Ponudniki dobijo razpisno dokumenta-
cijo in druga pojasnila ter razlage, potrebne
za izdelavo ponudbe, pri Bogoslavu Nuniću
(tel. 068/321-514).

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

5. Roki: pričetek del je predviden 1. 6.
1997, končanje del pa 31. 8. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: – reference za izvedbo takšnih objek-
tov,

– ponudbena cena in pogoji plačila izve-
denih del,

– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati elemente določene v 12. členu odred-
be o pogojih in načinu javnega razpisa za
oddajo določenih del, ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije.

8. Predaja ponudb: ponudbe je potrebno
dostaviti najkasneje do 26. 5. 1997, do
14. ure v zaprti kuverti, z oznako »Ponudba
– Vodohran Šmarjeta – Ne odpiraj«, na na-
slov JP Komunala Novo mesto d.o.o., Mu-
zejska ulica 5, Novo mesto.
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9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 27. 5. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
JP Komunala Novo mesto d.o.o., Rozmano-
va 2.

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

11. Ta razpis v nobenem primeru ne za-
vezuje naročnika, da bo sprejel katerokoli
ponudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogo-
jem razpisa. Naročnik tudi ne odgovarja no-
benemu ponudniku za škodo, ki bi jo slednji
utrpel, če njegova ponudba ne bo sprejeta.

JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 40310/0031/97 0700 10 Ob-1731

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za

investicijsko-vzdrževalna dela na
objektih vzgojno-varstvenih zavodov v

Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekti, predmet razpisa in orientacij-
ske vrednosti:

a) VVZ Borisa Pečeta, Tomšičeva 34,
Maribor

– zamenjava lesenih oken s pvc okni –
2,000.000 SIT,

b) VVZ Ivana Glinška, Gledališka 5, Ma-
ribor

– zamenjava strešnih oken – 2,000.000
SIT,

c) VVZ Koroška Vrata, Smetanova 34a,
Maribor

– lakiranje parketa – 330.000 SIT,
d) VVZ Jadvige Golež
– obnova parketa – 1,000.000 SIT,
e) VVZ Jožice Flander, Fochova 51, Ma-

ribor
– obnova terase – 2,000.000 SIT,
f) VVZ Studenci, Groharjeva 22, Mari-

bor
– lakiranje parketa – 315.000 SIT,
g) VVZ Studenci, enota Iztokova
– obnova tal v garderobi – 800.000 SIT,
h) VVZ Studenci, enota Radvanje
– obnova tal v garderobi – 300.000 SIT,
i) VVZ Otona Župančiča, Oblakova 5,

Mariborž
– lakiranje parketa – 440.000 SIT.
3. Čas izvedbe: julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o

upravljanju,
– ceno,
– poslovno boniteto, ne starejšo od 30

dni,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:

– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/22-01-315.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višini
1 promile od orientacijske vrednosti del na
ŽR 51800-630-25505 sklic na št. 00 04-444
z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis za investicijsko vzdrževanje VVZ).

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati
20. dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 343/III.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsak objekt posebej. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 02-22/6-97 Ob-1732

Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. An-
tona 49, Idrija, objavlja po sklepu sveta za-
voda Psihiatrične bolnišnice Idrija z dne 4.
aprila 1997, na podlagi določil zakona o
proračunu Republike Slovenije 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 prenovo

hospitalnega objekta C Psihiatrične
bolnišnice Idrija

1. Investitor je Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.

2. Objekt: Hospital objekt C Psihiatrične
bolnišnice Idrija.

3. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
del pri prenovi, in sicer vse po sistemu
“ključ v roke”:

– gradbenih del,
– gradbeno-obrtniških del,
– instalacijskih del,
– dobave in montaže dvigal,
– zunanje ureditve,
– pridobitev potrebne dokumentacije in

uporabnega dovoljenja.
4. Objekt, ki je predmet razpisa, obsega

bruto etažno površino 2714 m2.
Predvidena vrednost razpisanih del zna-

ša okrog 215,000.000 SIT.
5. Predviden pričetek del je 20. 6. 1997,

zaključek pa 20. 9. 1997.

Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno pred
podpisom pogodbe.

6. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: ce-
lovitost in skladnost ponudbe z razpisnimi
pogoji investitorja, ceno, dolžino opcije, rok
izvedbe, dolžino garancijskih rokov, garan-
cijo za pravočasno izvedbo del, pogoje in
način plačila ter zavarovanje plačila (banč-
na garancija), reference, izvajanja večine
del z lastnimi delavci ponudnika, druge po-
sebne ugodnosti ponudnika.

7. Ponudniki morajo predložiti tudi:
– podatke o svoji sposobnosti za izved-

bo razpisanih del,
– seznam kooperantov in njihove refe-

rence.
Investitor si pridržuje pravico izbora

kooperantov.
8. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-

ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki vsak
delovnik takoj po dobavi razpisa do vključ-
no 14. 5. 1997 v prostorih uprave PB Idrija,
pri Viktoriji Gorjup, oziroma pooblaščeni
osebi, ki jo bo nadomeščala, od 8. do 12.
ure po predhodnem dogovoru na tel.
065/73-611 in predložitvi pooblastila in do-
kazila o vplačilu 100.000 SIT za kritje ma-
terialnih stroškov na ŽR PBI št.
52020-603-30869 pri Agenciji za plačilni
promet Idrija.

9. Ponudbe je treba oddati na naslov Psi-
hiatrična bolnišnica Idrija, Pot. sv. Antona
49, Idrija v zaprti ovojnici z oznako “Po-
nudba na javni razpis za prenovo objekta C
– Ne odpiraj”.

Veljavne so ponudbe, ki prispejo k na-
ročniku do 9. 6. 1997 do 12. ure. Prepoznih
in nepopolnih vlog komisija ne bo obravna-
vala.

10. Odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
12. uri v pisarni direktorice Psihiatrične bol-
nišnice Idrija.

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

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni do 16. 6. 1997.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Ob-1733

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b,
objavlja na podlagi uredbe o začasnem fi-
nanciranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 77/96), na podlagi določil zakona o
proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter spremenjenim 4. členom odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 40/95)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za storitve:
I. 1. Izvajanje monitoringov kakovosti

površinskih vodotokov, izvirov, jezer in
morja.

a) Spremljanje površinskih vodotokov v
Sloveniji v letu 1997.
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b) Monitoring kakovosti izvirov v letu
1997.

c) Monitoring kakovosti jezer v letu
1997.

d) Spremljanje kakovosti morja v letu
1997.

II. Merila, ki bodo upoštevana pri izbo-
ru:

Za vse točke.
a) – celovitost ponudbe,
– reference in velikost ponudnika,
– izvedbeni ali dobavni roki,
– ponujena cena s plačilnimi pogoji,
– garancijski roki in pogoji garancij.
b) Naročnik si pridržuje pravico, da naj-

nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo.

III. Informacije v obliki razpisne doku-
mentacije in z vrednostmi posameznih po-
stavk so na voljo, po objavi ponovnega jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS na Hidro-
meteorološkem zavodu Republike Sloveni-
je, Vojkova 1b, Ljubljana, in sicer:

– za 1. točko na dir. tel. 178-41-02 (Mar-
tina Zupan) ali na tel. 327-461 int. 2212
(Jasna Grbović) ali na tel. 327-461 int. 2226
(Marjeta Kranjc).

IV. Ponudbe s priloženo dokumentacijo
morajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega rzapisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu,

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitivi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad
RS,

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora njihovo ve-
rodostojnost potrditi notar.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena po-
nudba z označbo “Ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:
– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-

teorološkega zavoda Republike Slovenije,
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo),

– pošljejo kot priporočene poštne pošilj-
ke.

Ponudbe je treba oddati v 15 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, Ljubljana, za razpi-
sno komisijo.

V. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-

ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v okvirnem roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Ob-1734

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in zakon o graditvi objektov (Ur.
l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur. l. RS, št.
59/96), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija Republike Slo-
venije za ceste in Občina Šmarje pri Jelšah
kot investitorja objavljata

javni razpis
za oddajo del: izgradnja pločnika na

M 10-8, odsek 1275, Grobelno–Šentvid,
od km 5.292 do km 6.719

Orientacijska vrednost del znaša
60,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) pri Constructi inženi-
ring, d.o.o., Gledališka 2, Celje, (pri Juditi
Knap), in sicer od 12. 5. do 20. 5. 1997.
Strokovne informacije vam posreduje Jože
Vengust, gr. inž. Constructa inženiring,
d.o.o., Celje, (tel. 063/484-363) in Anton
Lah, Občina Šmarje pri Jelšah (tel.
063/821-007).

Projektna dokumentacija je na vpogled
pri Constructi inženiring, d.o.o., Celje pri
Jožetu Vengustu in na Občini Šmarje pri
Jelšah pri Antonu Lahu.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudba mora biti sestavljena skladno z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 1997 do 10. ure v tajništvo
Constructe inženiring, d.o.o., Gledališka 2,
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj “Ponudba za izgradnjo
pločnika na M 10-8 Grobelno–Šentvid.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, v
sejni sobi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh od odpiranja ponudb.

Constructa inženiring, d.o.o., Celje

Št. 355-01-53/97 Ob-1738

Uprava RS za varstvo narave v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o za-

časnem financiranju potreb iz proračuna RS
v prvem 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) objavlja

javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag in nalog s

področja gospodarjenja z vodami in
vodnim prostorom

I. Uporabnik: Uprava RS za varstvo na-
rave, Ljubljana, Vojkova 1b.

II. Predmet razpisa je izdelava nasled-
njih strokovnih podlag in nalog s področja
gospodarjenja z vodami in vodnim prosto-
rom:

1. Koncept gospodarjenja z vodami.

2. Koncept optimalnega čiščenja odpad-
nih voda.

3. Hidrologija desnih pritokov Ljublja-
nice – južni del mesta Ljubljane.

4. Kategorizacija voda po naravovarstve-
nem pomenu – Notranjska.

5. Strokovne podlage za realizacijo pro-
jekta določitve priobalnega zemljišča Slo-
venske morske obale – ugotavljanje lastniš-
tva priobalnega pasu.

6. Vodnogospodarski načrt povodja Ko-
kre, II. faza.

7. Študija možnosti izboljšanja stanja
vodnega režima Ljubljanice (vključno z av-
tomatizacijo zapornic).

8. Določitev ekološko sprejemljivega
pretoka Qes za vodotoke po programu.

III. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 31,500.000 SIT.

IV. Predvideni rok izvajanja nalog: Rok
za začetek izvajanja del na nalogah bo pred-
vidoma 20. 6. 1997.

Naročnik si pridržuje pravico do realiza-
cije pogodb za razpisane naloge le do višine
sredstev, odobrenih v obdobju začasnega
financiranja, kolikor proračun 1997 še ne
bo sprejet.

V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih zunanjih sodelavcev,

– ustreznost kadrovske zasedbe projekt-
ne skupine in potencialnih zunanjih sode-
lavcev,

– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,

– ponudbena cena del,

– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,

– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.

VI. Ponudba mora vsebovati:

1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:

– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-
tev pogodbe,

– overjene podatke o registraciji, v kate-
ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.
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3. Projektno skupino in njeno opremlje-
nost:

– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference pro-
jektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje po-
nudbe,

– oprema projektne skupine.
4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih

sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.

5. Datum, do katerega velja ponudbe, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 90 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, mate-
rialni stroški, prometni davek) za izdelavo
rzapisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-
števal v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

9. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.

VIII. Odgovorni nosilec naloge mora bi-
ti v rednem delovnem razmerju pri ponud-
niku in mora izpolnjevati zakonsko oprede-
ljene pogoje za nosilca naloge.

IX. Skupni obseg dela zunanjih sodelav-
cev na nalogi v projektni skupini ne sme
presegati tretjine dela celotne projektne sku-
pine.

X. Ponudnik lahko kandidira za več ali
za posamezne razpisane naloge, vendar mo-
ra za vsako razpisano nalogo podati ločeno
ponudbo.

XI. Naročnik si pridržuje pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s proračunskimi sreds-
tvi.

XII. Ponudnik za izdelavo svoje ponud-
be dvigne “Razpisno dokumentacijo (pro-
jektno nalogo, vzorec ponudbe in vzorec
pogodbe)” na Upravi RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, pri V. Plemelj vsak
delovni dan od 12. 5. 1997 do 23. 5. 1997
med 8. in 12. uro.

Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in infor-
macije v zvezi s pripravo ponudbe.

XIII. Pisne prijave z vso potrebno doku-
mentacijo in z vidno oznako “Strokovne
podlage in naloge s področja gospodarjenja
z vodami in vodnim prostorom – z navedbo
številke in naslova posamezne razpisane na-
loge” – “Ne odpiraj – Javni razpis” – “Ime
in naslov 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 2. 6. 1997 do 12. ure.

XIV. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no, dne 3. 6. 1997 ob 13. uri v prostorih
Uprave RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b (sejna soba, IV. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

XV. O izidu razpisa bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

XVI. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 14/97 Ob-1752

Na podlagi resolucije o strategiji rabe in
oskrbe Slovenije z energijo (Ur. l. RS, št.
9/96), finančnega memoranduma o financi-
ranju energetske infrastrukture, sklenjenega
med Vlado Republike Slovenije in Evrop-
sko komisijo z dne 16. 10. 1995, sklepa
Vlade Republike Slovenije o oblikovanju
sklada za investicije v učinkovito rabo ener-
gije z dne 7. 8. 1996, določil zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja

ponovni javni razpis
za upravitelja sklada za investicije v

učinkovito rabo energije
1. Predmet razpisa je upravljanje sklada

za investicije v učinkovito rabo energije (v
nadaljevanju “sklad”), ki ga ustanavljata
Vlada Republike Slovenije in Evropska uni-
ja. Sklad je namenjen programu spodbuja-
nja investicij v učinkovito rabo energije, ki
ga v okviru Ministrstva za gospodarske de-
javnosti vodi Agencija RS za učinkovito ra-
bo energije.

Sklad ne bo samostojna pravna oseba,
ampak portfelj finančnih virov, ki bodo da-
ni v upravljanje slovenski banki (v nadalje-
vanju “ponudnik”), izbrani na podlagi tega
razpisa.

Republika Slovenija bo v skladu udeže-
na s proračunskimi sredstvi iz proračuna za
leto 1996 v višini 300 mio SIT, ki bodo
uporabljena za subvencioniranje obrestne
mere. Pomoč Evropske komisije iz progra-
ma PHARE v višini 2 mio ECU bo uporab-
ljena kot brezobrestno posojilo. Tretji vir,
t.j. komercialni kredit v višini 5 do 10 mio
ECU pa bo zagotovil ponudnik.

2. Pogoji delovanja sklada
Glavni koristniki sredstev sklada bodo

investitorji iz industrije, storitvenega in jav-
nega sektorja in s področja večstanovanj-
skih zgradb (v nadaljevanju “ciljni sektor-
ji”), ki bodo za energetsko učinkovite inve-
sticije od izbranega ponudnika prejeli kre-
dit v višini do 80% investicije za obdobje
do 8 let s privlačno obrestno mero.

Delovanje sklada bo nadzoroval nadzor-
ni odbor, ki bo sestavljen iz predstavnikov
vseh sponzorjev sklada. Nadzorni odbor bo
tudi določal merila za presojo energetsko
učinkovitih projektov, obrestne mere in
ostale parametre delovanja sklada.

Sponzorji sklada bodo izbranemu ponud-
niku nudili v prvem letu delovanja sklada
pomoč pri vzpostavitvi ustreznih organiza-

cijskih in administrativnih pogojev za delo-
vanje sklada in pripravi postopkov za odo-
bravanje projektov glede na njihovo tehnič-
no, ekonomsko in finančno izvedljivost. V
okviru programa PHARE bo Agencija RS
za učinkovito rabo energije zagotovila tudi
izvedbo ustrezne promocije sklada.

Pogodba za upravljanje sklada bo skle-
njena za obdobje petih let.

Ostale informacije o pogojih delovanja
sklada so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

3. Pogoji in merila za izbor ponudnika
3.1 Pogoj za udeležbo na razpisu
Ponudnik mora imeti dovoljenje za

opravljanje bančnih poslov in neprekinjeno
delovati v Sloveniji od 1. marca 1995. Po-
goji za izdajo dovoljenja  oziroma statuti in
akti o ustanovitvi, na podlagi katerih je do-
voljenje dobil in v skladu s katerimi poslu-
je, morajo omogočati:

– zbiranje in upravljanje depozitov,
– odobravanje posojil,
– najemanje posojil na domačem in na

tujih trgih kapitala,
– poslovanje s tujimi valutami,
– sklepanje terminskih pogodb.
3.2 Merila ocenjevanja
Ponudnik bo izbran na podlagi nasled-

njih meril:
– sposobnost nudenja bančnega kredita

v višini od 5 do 10 mio SIT,
– bančne izkušnje,
– tehnične izkušnje glede dajanja posojil

za energetsko učinkovite programe,
– zmožnost pridobitve posojilne linije,

ki bo namenjena energetsko učinkovitim na-
ložbam,

– sposobnost nudenja storitev sklada in-
vestitorjem v energetsko učinkovite nalož-
be iz ciljnih sektorjev na teritoriju celotne
Slovenije,

– primernost ponujenih storitev za
upravljanje sklada,

– reference izvajalcev za upravljanje
sklada,

– finančni pogoji:
– marže, ki jo zahteva ponudnik za po-

kritje dejavnosti, ki so potrebne za upravlja-
nje sklada, tveganja pri projektih in valutna
tveganja,

– obresti, ki jih je ponudnik pripravljen
plačati na neporabljena sredstva.

Lahko je izbran eden ali več ponudni-
kov.

Ponudniki nimajo pravice zahtevati sred-
stev za povračilo stroškov, ki bodo nastali v
obdobju priprave ponudb in izbire najpri-
mernejšega ponudnika.

4. Vsebina ponudbe
Ponudba mora obsegati:
1. ime in uradni naslov ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. številko dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada Slovenije,
4. navedbo odgovorne in pooblaščene

osebe ponudnika, ki daje podatke in tolma-
čenja na zahtevo Agencije RS za učinkovito
rabo energije,

5. podatke o vrsti, veljavnosti in o more-
bitni dosedanji razveljavitvi dovoljenja za
opravljanje bančnih poslov,
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6. podatke o preiskavah, ki jim je bil
eventualno podvržen ponudnik od 1. 1.
1993. V te preiskave se ne štejejo običajni
revizijski postopki, ki jih določa slovenska
zakonodaja in Banka Slovenije.

7. število uslužbencev ponudnika na dan
1. 1. 1997,

8. revidirane računovodske izkaze za le-
ta 1993, 1994 in 1995 (v prilogi),

9. opis sprememb finančnega položaja od
zadnje revizije, če le te obstajajo,

10. znesek depozitov na dan 30. 4. 1996,
11. stanje posojil na dan 30. 4. 1996,
12. odstotek posojil po stanju na dan 31.

4. 1996, za katera menite, da niso uspešna
(posojila, ki se ne vračajo), njihovo starost-
no strukturo in postopek izterjave,

13. odstotek uslužbencev, ki se ukvarja
z analizo kreditojemalcev in odobravanjem
posojil,

14. število in lokacije podružnic (po po-
trebi v prilogi),

15. dosedanje izkušnje s kreditiranjem
energetsko učinkovitih investicijskih pro-
jektov ali upravljanjem posojilnih linij,

16. utemeljitev primernosti ponudnika za
upravitelja sklada, še posebej glede geo-
grafske prisotnosti v slovenskem prostoru
in glede pokrivanja ciljnih sektorjev,

17. sklep uprave, ki določa vire in vsoto
namenskih komercialnih sredstev za sklad
in finančnimi pogoji njihovega vključeva-
nja,

18. strukturo marže za upravljanje skla-
da: posebej navesti nadomestilo za dogo-
varjanje, nadomestilo za izvršitev, nadome-
stilo za posredovanje in druga nadomestila,

19. obrestne marže, neto nadomestila z
vključenimi predvidenimi tveganji v zvezi s
projekti, strankami, tujimi valutami, politič-
nimi ali kakršnimikoli drugimi podobnimi
tveganji,

20. trenutno veljavno tabelo obrestnih
mer ponudnika,

21. opis upravljanja s skladom. Opisu
priložite organizacijsko shemo. V opis
vključite kratko razlago glede nameravane-
ga načina izpeljave naslednjih nalog sklada:

– izbira projektov (z upoštevanjem po-
moči sponzorjev sklada),

– pomoč prosilcem,
– analiza posojilojemalcev (prosilcev),
– notranje poročanje,
– zunanje poročanje,
– način zagotavljanja kakovosti.
22. opredelitev osebja, ki bo stalno so-

delovalo na nalogah, ki izvirajo iz zahtev
sklada:

– število ljudi,
– struktura po položajih,
– izkušnje,
– pisno soglasje eventualnih zunanjih so-

delavcev,
– delovni življenjepis za vodjo sklada in

njegove sodelavce,
23. datum, do katerega velja ponudba.

Ponudba mora veljati vsaj še 60 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti izdelana v zaporedju
po zgoraj navedenih točkah. Obširnejše in-
formacije je možno podati v prilogi ponud-
be z navedbo, na katero točko se nanašajo.

Razpisno dokumentacijo lahko dvigne
predstavnik vsake slovenske banke na Agen-
ciji RS za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se bo izdala na podlagi pismenega poobla-
stila banke.

5. Rok za oddajo ponudb
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov Agencije RS za učinkovito rabo ener-
gije v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj!
Prijava na razpis – Sklad”. Ponudbe morajo
biti napisane v slovenskem jeziku z an-
gleškim prevodom, v petih kopijah za vsak
jezik.

Za pravočasno oddano se šteje ponudba,
ki je prispela na Agencijo RS za učinkovito
rabo energije najkasneje 9. junija 1997 do
12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 9. junija 1997
ob 14. uri v prostorih Agencije RS za učin-
kovito rabo energije.

Nepravočasno in neustrezno dostavlje-
nih ter nepopolnih ponudb komisija ne bo
obravnavala.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije o razpisu posreduje
pri Agenciji RS za učinkovito rabo energije
Franc Beravs na tel. 188-83-55.

MGD Agencija RS za
učinkovito rabo energije

Ob-1753

Mestna Občina Koper objavlja

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za obnovo talne
cestne signalizacije na javnih mestih

prometnih površinah v Kopru in
Ankaranu ter lokalnih cestah v Mestni

občini Koper
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Naročnik objavljenih del je Mestna ob-

čina Koper.
2. Predmet razpisa je obnova talne (hori-

zontalne) signalizacije na javnih mestnih
prometnih površinah in lokalnih cestah v
občini.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,500.000 SIT.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Urada za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 10, Ko-
per, soba 214, in sicer vsak delovnik od 8.
do 12. ure, kjer je možen tudi vpogled v
razpisno dokumentacijo.

5. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti po vplačilu stroškov za gradivo v
višini 10.000 SIT na žiro račun Mestne ob-
čine Koper, št. 51400-845-20561. Stroškov
za plačilo razpisne dokumentacije se ne vra-
ča.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po telefonu 066/446-246, kontaktna oseba
je Klinar Raf.

5. Predvideni rok izvajanja del je maj–
julij 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predajo v zaprti kuverti, ki naj bo
pravilno opremljena z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za obnovo talne signalizacije” in
imenom ponudnika, na naslov Mestna obči-
na Koper – Urad za gospodarske javne služ-
be in promet, Verdijeva 10, soba št. 214,
najkasneje do 19. 5. 1997, do 12. ure. Istega
dne (19. 5. 1997) ob 13. uri, se bo pričelo
tudi javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno opremljenih ponudb.

8. Ponudba, ki ne bo prejeta do navede-
nega datuma in ure ali ne bo pravilno oprem-
ljena, se ne bo obravnavala in bo vrnjena
pošiljatelju.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 603-01/97-13/1853 Ob-1754

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za

Osnovno šolo Trstenik
1. Investitor je Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

opreme za Osnovno šolo Trstenik:
poz. 2.1 Vgrajena in premična oprema v

telovadnici (3,000.000 SIT),
poz. 2.2 Vgrajena in premična oprema v

šoslkih prostorih (4,000.000 SIT),
poz. 2.3 Vgrajena in premična oprema v

kuhinji (3,000.000 SIT).
Cene v oklepajih pomenijo orientacijske

vrednosti del.
3. Ponudniki nudijo celotno razpisano

opremo, lahko pa le ločene, vendar zaklju-
čene sklope opreme (poz. 2.1, poz. 2.2 ali
poz. 2.3).

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: 26. 5. 1997,
Pričetek montaže: 23. 6. 1997,
Zaključek del: 10. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-744 ali
0609/647-424, pri Robič Alešu.

Dokumentacija se lahko dvigne ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji; naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
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7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
80 dni od dneva odpiranja ponudb.

Valutne in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje
19. 5. 1997 do 12. ure na naslov: Mestna
Občina Kranj – tajništvo župana, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Oprema za Osnovno šolo Trstenik”.

Odpiranje ponudb bo 19. 5. 1997 ob
12.30 v prostorih Mestne občine Kranj –
soba 20, Slovenski trg 1, Kranj.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Št. 603-01/97-13/1853 Ob-1755

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za

Osnovno šolo Orehek
1. Investitor je Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

opreme za Osnovno šolo Orehek:
poz. 2.1 Vgrajena in premična oprema v

telovadnici (7,000.000 SIT),
poz. 2.2 Vgrajena in premična oprema v

šolskih prostorih (30,000.000 SIT),
poz. 2.3 Vgrajena in premična oprema v

kuhinji (7,000.000 SIT).
Cene v oklepajih pomenijo orientacijske

vrednosti del.
3. Ponudniki nudijo celotno razpisano

opremo, lahko pa le ločene, vendar zaklju-
čene sklope opreme (poz. 2.1, poz. 2.2 ali
poz. 2.3).

4. Dinamika izvedbe del:
Pričetek del: 16. 6. 1997,
Pričetek montaže: 1. 7. 1997,
Zaključek del: 15. 8. 1997.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak delovni dan med
9. in 12. uro na podjetju Domplan Kranj,
Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-742, pri
Janezu Fajfarju.

Dokumentacija se lahko dvigne ob pred-
ložitvi dokazila o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
51500-601-16114.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji; naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– roki izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– bonitete,
– ostale ugodnosti.
7. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od

80 dni od dneva odpiranja ponudb.

Valutne in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.

8. Ponudbe je treba oddati najkasneje
9. 6. 1997 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Kranj – tajništvo župana, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Oprema za Osnovno šolo Orehek”.

Odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob 12.30
v prostorih Mestne občine Kranj – soba 20,
Slovenski trg 1, Kranj.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v petnajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 04-35-3066/2-97 Ob-1762

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. S, 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 Carinska uprava Republike
Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

zimske srajce
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

12.000 metrov tkanine za zimske srajce.
3. Orientacijska vrednost razpisanega de-

la je 6,600.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 5. 6. 1997. Predvideni rok dokonča-
nja del je 30. 7. 1997.

5. Dobava tkanine za zimske srajce se
bo izvršila na lokacijo proizvajalca srajc.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisanih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 12. 5.
1997 do 23. 5. 1997 do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 26. 5. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-

tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naročni-
ka.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za ponovni javni
razpis za izdelavo tkanine za zimske sraj-
ce”. Na hrbtni strani mora biti naslov po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 26. 5.
1997 ob 10. uri v sejni sobi, XI. nadstropje,
Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji za od-
piranje ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 22/97 Ob-1763

Mestna občina Maribor – Zavod za var-
stvo okolja, Maribor, Slovenska 40, objav-
lja na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil

javni razpis
za izdelavo poročila o presoji vplivov
obstoječega odlagališča komunalnih

odpadkov na Pobrežju na okolje
1. Naročnik je Mestna občina Maribor,

za katero vodi projekt Zavod za varstvo oko-
lja, Maribor, Slovenska 40.

Dodatna pojasnila v zvezi z nalogo daje
Čanč, tel. 062/20-080, 20-197 od 8. do 10.
ure dopoldan.

2. Predmet razpisa
V skladu s 6. členom uredbe o vrstah

posegov v okolje, za katere je obvezna pre-
soja vplivov na okolje, je potrebno izdelati
poročilo o presoji vplivov obstoječega od-
lagališča komunalnih odpadkov Pobrežje na
okolje.

Na podlagi ovrednotenja posameznih
vplivov (emisije hrupa, emisije snovi v zrak,
emisije snovi v vode in tla, vplivov na raz-
vrednotenje okolja) je potrebno izvesti pri-
merjavo z veljavnimi okoljevarstvenimi
predpisi, standardi in normativi za dopustno
obremenitev okolja.

Presoja se naj izvede na podlagi obstoje-
čih podatkov o izgradnji in obratovanju od-
lagališča ter potrebnih dodatnih meritvah
emisij, ki so za objektivno presojo ključne-
ga pomena. Obseg raziskav bo izvajalec v
prvi fazi uskladil z naročnikom.

3. Obseg naloge
3.1. Opis obravnavanega problema in

opredelitev vsebine naloge
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3.2. Opis obstoječega stanja okolja
Posnetek obstoječega stanja se bi izve-

del na podlagi rezultatov že izvedenih razi-
skav, projektne in druge dokumentacije o
izgradnji in obratovanju odlagališča in po-
trebnih dodatnih meritvah emisij.

3.3. Opis značilnosti uporabljene tehno-
logije za obratovanje in vzdrževanje odla-
gališča

Ob preučitvi uveljavljenih postopkov
med obratovanjem in vzdrževanjem odlaga-
lišča je potrebno identificirati in opisati iz-
vore vplivov na okolja in uporabljene ukre-
pe za njihovo zmanjšanje.

3.4. Vrednotenje vplivov na okolje
Poleg vrednotenja emisij snovi v zrak,

tla, vode, je potrebno ovrednotiti še emisije
hrupa in vonjav, kakor tudi vplive z vidika
razvrednotenja okolja in zmanjšanja vred-
nosti nepremičnin.

3.5. Ocena sprejemljivosti obremenitev
in sprememb okolja

Sprejemljivost obremenitev se naj vred-
noti upoštevajoč veljavne okoljevarstvene
predpise, standarde, pravila ravnanja in teh-
nične ter tehnološke možnosti za zmanjše-
vanje vplivov.

3.6. Sklepna ocena sprejemljivosti
Poleg ocene sprejemljivosti obstoječega

objekta v okolju je potrebno oceniti še učin-
kovitost uporabljenih okoljevarstvenih ukre-
pov in v zaključku predlagati dodatne ukre-
pe za zmanjševanje oziroma omilitev nega-
tivnih vplivov.

3.7. Povzetek poročila s sklepno oceno
za širšo javnost

Povzetek poročila je potrebno pripraviti
v primerni obliki, razumljivi širši javnosti.

3.8. Poročilo naj bo izvedeno v skladu s
predpisano metodologijo za izdelavo poro-
čila o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96).

Delovne metode naj bodo jasno opisane
in skladne z zakonskimi predpisi.

4. Splošna načela
Končni izdelek je last naročnika. Izvaja-

lec mora za vse oblike javne predstavitve in
publiciranja pridobiti naročnikovo pismeno
soglasje. Izvajalec prevzame obveznost, da
sodeluje pri predstavitvi študije javnosti in
da jo tolmači v javnosti razumljivi obliki.
Vsi sodelavci za posamezne segmente so
strokovno in moralno odgovorni z lastno-
ročnimi podpisi študije.

5. Ponudba mora vsebovati

– dokazilo o pooblastilu Ministrstva za
okolje in prostor RS za izdelovanje poročil
o vplivih na okolje,

– kadrovsko sestavo ponudnika,
– izjavo, s katero ponudnik izjavlja, da

je njegova ponudba izdelana v skladu z raz-
pisnimi pogoji,

– načrt dela s časovnim in finančnim
kontekstom pa fazah,

– opis metod izvajanja dela za vsak seg-
ment z ovrednotenimi stroški dela in mate-
rialnimi stroški ter vrednost za posamezen
profil strokovnjakov,

– celotno delovno skupino s poimensko
navedenimi eksperti, ki bodo odgovorni za
določen segment, z referencami ter ponud-
bami podizvajalcev oziroma zunanjih sode-

lavcev o nameravanem sodelovanju pri na-
logi.

6. Ponudbena cena je fiksna in mora vse-
bovati postavke ločeno za stroške dela in
materialne stroške po posameznih poglav-
jih. Ponudbena cena naj vključuje 5% pro-
metni davek.

Za eventualna dodatna dela se naročnik
in ponudnik dogovorita s posebnim dogo-
vorom.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti
eventualne popuste na ponudbeno ceno.

7. V ponudbi mora biti naveden rok ve-
ljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od
90 dni.

8. Odpiranje ponudb bo ponudnikom
sporočeno naknadno.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
Naročnik si pridržuje pravico, da izbere

izvajalca tudi na podlagi ocene o najkom-
pleksnejši vsebini ponudbe in ocene o refe-
rencah.

10. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
datuma objave. Ponudbe morajo biti oddane
v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis –
PVO Pobrežje”. Na ovojnici mora biti na-
slov, telefon in faks ponudnika.

11. Naročnik ponudnikom ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Maribor

Št. 8-02-4362/1-97 Ob-1764

Telekom Slovenije, p.o. Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, 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 izvajanje

investicijskih del na objektu Telekom v
Črnomlju

1. Investitor: Telekom Slovenije p.o., Po-
slovna enota Novo mesto, Novi trg 7a, No-
vo mesto.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvajanje gradbeno obrtniških in instalacij-
skih del pri gradnji in adaptaciji telekomu-
nikacijskega centra v Črnomlju.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dobijo v
Oddelku investicij v poslovnih prostorih Te-
lekoma v Novem mestu, Novi trg 7a, soba
78.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo ponudniki pri Ivanu Go-
lobiču, dipl. inž. el. v sobi 78 oziroma po
telefonu 068/371-030.

4. Naziv objekta: telekomunikacijski
center Črnomelj.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,500.000 SIT.

6. Predvideni pričetek del: takoj po pod-
pisu pogodbe in predaji objekta izvajalcu.

Predviden rok dokončanja del: v 60 dneh.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko, komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije p.o., Poslovna enota Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, soba 90
(tajništvo PE) do desetega dne po objavi v
Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šteti naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Priporočene pošiljke, ki bodo pravoča-
sno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
TKC Črnomelj.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 22. 5. 1997 ob
12. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a.

Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Novo mesto

Št. 62/1 Ob-1767

Na podlagi sklepa delavskega sveta pod-
jetja Kmetijsko gospodarstvo Rakičan z dne
18. 4. 1997 objavlja Kmetijsko gospodarstvo
Rakičan, p.o.,

mednarodni javni razpis
za izbiro najprimernejše tehnologije

čiščenja gnojevke na farmi Nemščak, s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

izvajalca za izvajanje razpisanih del
1. Naročnik: Kmetijsko gospodarstvo

Rakičan, p.o. Rakičan, Lendavska 5, Mur-
ska Sobota.

2. Predmet razpisa
Izbira najprimernejše tehnologije čišče-

nja gnojevke na farmi Nemščak (80.000 pra-
šičev in ca. 700 m3 gnojevke dnevno) s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajal-
ca za izvajanje razpisanih del (izdelava teh-
nične dokumentacije in fazna gradnja
naprave). Naročnik bo ponudnike, ki jim bo
priznal usposobljenost za izvajanje razpisa-
nih del, povabil k izdelavi podrobne ponud-
be.

3. Dvig razpisne dokumentacije
Na mednarodni javni razpis se lahko pri-

javijo ponudniki iz vseh držav. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu podjetja KG Rakičan, PC Prašičere-
ja, pri Albertu Smodiču, tel. 069/43-418.
Kontaktna oseba za informacije je Albert
Smodič. Ponudniki morajo dvig razpisne do-
kumentacije najaviti en dan prej.

4. Merila za ugotavljanje sposobnosti iz-
vajalca bodo:

– usposobljenost in reference za izvaja-
nje tovrstnih del,

– kompletnost ponujene tehnološke in
tehnične rešitve,
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– ocenjeni stroški investicije in obrato-
vanja po predlagani izvedbi ponudnika,

– finančni pogoji za izdelavo tehnične
dokumentacije in gradnjo sistema za čišče-
nje gnojevke.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika in podatke o

dejavnosti poslovanja ponudnika,
– podatke o registraciji ponudnika,
– letni promet ponudnika,
– podatke o projektni skupini na ponuje-

nih delih,
– reference ponudnika z naslovi in tele-

foni referenčnih objektov,
– reference odgovornega vodje del,
– podatke o kontaktni osebi,
– kratek opis predlagane tehnološke in

tehnične rešitve sistema čiščenja gnojevke,
– oceno stroškov investicije in stroškov

obratovanja sistema za čiščenje gnojevke,
– podatke o eventualnih finančnih ugod-

nostih.
6. Rok za dostavo ponudb in odpiranje

ponudb
Rok za dostavo ponudb je 90 dni od dne-

va objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Kmetijsko gospodarstvo Rakičan,
p.o. Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska
Sobota, z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
čiščenje gnojevke na farmi Nemščak. Ko-
misijsko odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 1997
ob 10. uri.

7. Obvestilo o izbiri
Naročnik bo svojo odločitev o tem, kate-

rim ponudnikom priznava usposobljenost za
izvajanje razpisanih del, sporočil ponudni-
kom v 60 dneh po roku za odpiranje po-
nudb. V enakem roku bo poslal ponudni-
kom, ki jim bo priznal usposobljenost, po-
vabilo za izdelavo podrobne ponudbe in po-
drobno projektno nalogo. Naročnik si
pridržuje pravico, da razpis ponovi, če bo
število ponudnikov, ki jih bo priznana uspo-
sobljenost, manjše od tri.

8. Ostalo
Predstavniki ponudnikov se morajo pri

odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.

On the basis of workers council do K.G.
Rakičan from 18. 4. 1997 farming economy
Rakičan p.o. announce

International Open Prebiding Invitation
for Selection of most Suitable Pig Farm
Waste Water Treatment Technology on
Pig Farm Nemščak, with Preliminary

Ascertain of Capability for Announced
work

1. Investor: Kmetijsko Gospodarstvo Ra-
kičan p.o. Lendavska 5, Rakičan, Murska
Sobota.

2. Subject of announcement
Selection of most suitable technology for

pig waste water treatment from farm Nem-
ščak (80.000 pigs and about 700 m3 daily of
waste water) with preliminary ascertain of
capability for announced work. (Technical
documentation and phase erection). Inve-
stor will call biders wich he will recognise
as capable for detailed offer.

3. Documentation holding up

On this international invitation are allo-
wed to bid bidders from all countries. Bid-
ders may collect biding documentation on
pig farm Nemščak by Mr. Smodič Albert,
tel. No. 069/43-418. Contact person respon-
sible for all informations is Mr. Smodič Al-
bert. Bidders must announce their visit one
day earlier.

4. Rules for decision about capabilities
are:

Capabilities and References by same pro-
jects.

Entirelity is offered technical and tech-
nological solutions.

Estimated investment and runing cost for
proposed solution.

Financial conditions for technical docu-
mentation and sistem erection.

5. Offer must content:
– bidders name, address and informa-

tions about activities and management,
– data about firm registration,
– yearly turn-over for past years,
– information on designers group respon-

sible for this project,
– bidder references with addresses and

telephone No. of references,
– references on responsible project ma-

nager,
– information on contact person,
– short technical and technological pro-

posed solution description,
– cost estimation for investment and

plant runing,
– information on posible financial bene-

fits.
6. Time limits
Time limit for offer delivery is 90 days

until 12.00 a.m. after announcement in
Uradni list RS on address Kmetijsko gospo-
darstvo Rakičan p.o., Lendavska 5, Raki-
čan, 9000 Murska Sobota, with label Do not
open (ne odpiraj) offer for waste water treat-
ment on pig farm Nemščak (ponudba za
čiščenje gnojevke na farmi Nemščak). Ofi-
cial offers opening will be at 1. 9. 1997 at
10.00 p.m.

7. Information about decision
In 60 days after receiving the offers in-

vestor will inform wich bidders he has re-
cognised as capable for announced works.
In same time he will send to this bidders
detailed project information. Investor keep
his right to repeat this announcement if the-
re will be less as three bidders recognised as
capable.

8. Others
By oficial offers opening bidders repre-

sentatives must have biding firm avtoriza-
tion for his presence at the opening.

Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o.

Št. 13/97 Ob-1768

Javni razpis
za izbiro najugodenjšega ponudnika za

sanacijo sestrskega doma Splošne
bolnišnice  »Dr. Franca Derganca« Nova

Gorica, Šempeter pri Gorici
1. Naročnik: Dom Stanovanjsko gospo-

darstvo d.o.o. Nova Gorica za Splošno bol-

nišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gori-
ca, Šempeter pri Gorici.

2. Predmet razpisa: pripojitev dela skup-
nih prostorov kotnim garsonjeram, vključ-
no z odstranitvijo kopilita, zazidavo in
vgradnjo klasičnih oken in ureditev kletnih
prostorov za potrebe najemnikov stanovanj.

3. Elementi ponudbe:
– firma ponudnika,
– vpis iz sodnega registra oziroma ve-

ljavna registracija družbe; za samostojne
podjetnike velja potrdilo pristojnega organa
za dejavnost,

– datum, do katerega velja ponudba,
– cena in način obračunavanja,
– izjava ponudnika o odzivnem času in

času odprave napak v garancijskem roku.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– sprejem razpisnih pogojev v celoti;
– garancija;
– plačilni pogoji oziroma kredit;
– cena in rok za dokončanje del;
– reference.
5. Orientacijska vrednost del je

3,700.000 SIT in se izvajajo na podlagi pred-
pisanega dovoljenja.

Ponudniki pošljejo ponudbo v zapečate-
ni ovojnici z oznako ponudnika in pripisom
»Ne odpiraj – javni razpis – Sestrski dom
bolnišnice« najkasneje do 20. maja 1997 do
11. ure na naslov Dom Stanovanjsko gospo-
darstvo d.o.o. Nova Gorica, Delpinova 8.

6. Vse informacije, potrebne za izdelavo
ponudbe vključno s popisi del in razpisnimi
pogoji dobite na družbi Dom d.o.o. pri Da-
vidu Kavčiču; tel 065/28-550, faks
065/27-462.

7. Ponudbe morajo prispeti v roke komi-
sije do 20. maja 1997 do 11. ure, ko bo
odpiranje ponudb na sedežu družbe Dom
d.o.o., Delpinova 8, Nova Gorica.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju izkazati s pooblastilom.

8. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni. Naročnik si pridržuje pravico, da v
kolikor z nobenim ponudnikom ne sklene
pogode o izvajanju del, razpis ponovi.

Dom Stanovanjsko
gospodarstvo, d.o.o.,

Nova Gorica

Ob-1769

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28 z dne 4. 6. 1993 in
dopolnitve) Slovenske železnice objavljajo:

ponovni javni razpis
za izbiro dobaviteljev za dobavo
materialov potrebnih za redno

vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d. Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom Republike Slovenije za
leto 1997.

II. Predmet razpisa: vijaki, gradbeni, vo-
dovodni in izolacijski materiali.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
d. vijaki DIN 931/933,
e. vijaki DIN 603,
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f. matice DIN 934,

g. cement, apno, opeka, opečni izdelki,
betonski izdelki in stavbno pohištvo,

h. vodovodne instalacije,

i. izolacijski materiali.

Vrednost navedenih materialov se giblje
v naslednjih okvirih:

– vijaki ca. 5,000.000 SIT,

– gradbeni materiali ca. 15,000.000 SIT,

– vodovodne instalacije ca. 3,500.000
SIT,

– izolacijski materiali ca. 1,500.000 SIT.

Material se dobavlja sukcesivno. Dolo-
čena količina vijakov je nerjavečih. Dobava
se vrši na podlagi posameznih naročil kup-
ca.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) cenike materiala, z označbo enkratnih
minimalnih količin;

b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIP kupec na
območju SŽ;

c) dobavne roke;

d) veljavnost ponudbe mora biti po mož-
nosti do konca leta 1997;

e) reference dobavitelja;

f) akceptni nalog z izjavo v višini 3%
vrednosti ponudbe za resnost ponudbe.

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) kakovost blaga;

b) cena blaga;

c) kratek dobavni rok in možnost dobav-
ljanja manjših enkratnih količin;

d) ugodni plačilni pogoji (60 dni ali več)
in možnosti kompenzacije;

e) celovitost ponudbe po posameznih
točkah.

VI. Dodatne informacije in standarde za
navedeno blago lahko dobite po telefonu
328-083 vsak delovni dan od 9. do 10. ure
pri Srečku Moharju ali Darku Juhantu (vija-
ki, matice).

VII. Dobavni rok: sukcesivno v letu
1997,  glede na dejanske potrebe kupca.

VIII. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov do 23. 5. 1997 do 14. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 1997, ob 10.
uri v poslovnih prostorih SŽ-Materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana.

IX. Ostalo: Vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v roku 30 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice d.d., Materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, z oz-
nako: javni razpis orodje – ne odpiraj.

Slovenske železnice

Ob-1770

Agencija občine Zagorje ob Savi za raz-
voj d.o.o., po pooblastilu Rudnika Zagorje v
zapiranju d.o.o. na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in v skladu  z letnim programom dela
Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o. (RZVZ)
objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz naslova

odpiranja novih delovnih mest, na
katera se bodo prezaposlili presežni
delavci Rudnika Zagorje v zapiranju
1. Predmet razpisa: dodelitev subvencije

za sofinanciranje investicij, ki bodo  v skla-
du z investicijskimi programi omogočile za-
poslitev presežnih delavcev RZVZ.

2. Višina sredstev razpisa je določena z
letnim programom dela RZVZ za leto 1997
oziroma v skladu z višino sredstev Proraču-
na Republike Slovenije za leto 1997, dode-
ljenih RZVZ za aktivne oblike prezaposlo-
vanja.

Posamezni gospodarski družbi oziroma
samostojnemu podjetniku posamezniku
(prosilcu) bodo sredstva dodeljena nepovrat-
no v višini do 50% vrednosti investicije, ki
jo na podlagi investicijskega programa po-
trdi pooblaščena organizacija za ocenjeva-
nje investicijskih programov.

3. Pogoji za prijavo na razpis:

Na javni razpis se lahko prijavijo prosil-
ci, ki bodo s svojimi investicijskimi progra-
mi dokazali možnost odprtja novih delov-
nih mest z zagotovilom, da bodo nanje za-
poslili presežne delavce Rudnika Zagorje v
zapiranju.

Pogoj za prijavo na javni razpis je dvig
razpisne dokumentacije.

Prosilci morajo predložiti investicijski
program, izdelan v skladu s priročnikom za
pripravo investicijskega programa (Inštitut
za ekonomiko investicij, Ljubljanska ban-
ka, d.d., Ljubljana, december 1991) oziro-
ma z navodilom za izdelavo investicijskega
programa manjših naložbenih projektov (In-
štitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, marec 1992). Iz in-
vesticijskega programa mora biti poleg os-
novnih podatkov investitorja jasno razvid-
no dosedanje poslovanje investitorja, finanč-
na konstrukcija projekta, donosnost in lik-
vidnost projekta, čas vračanja vloženih
sredstev, v kolikor investitor lastna sredstva
zagotavlja s kreditom, tržne možnosti, teh-
nično-tehnološki in ekološki vidik investi-
cije, kadrovski vidik ter ostali pričakovani
ekonomski učinki investicije.

Investicijski program mora zagotavljati
sodoben, energetsko varčen in ekološko čist
tehnološki proces.

Investicijski program mora zagotavljati,
da investitor v roku štirih let ne bo izvajal
programa ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev.

V investicijskem programu mora biti na-
vedeno natančno število delavcev, ki jih na-
merava investitor na novo zaposliti z na-
vedbo zahtevane stopnje in smeri izobraz-
be. Če investitor zahteva posebne delovne
izkušnje in znanja, naj navede tudi te. Če
želi investitor zaposliti delavce z zdravstve-
nimi omejitvami, ali če je pripravljen na
svoje stroške prekvalificirati delavce, v ko-
likor ni na razpolago delavcev za zahtevano
izobrazbo, naj to posebej navede.

4. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo dodeljena prosilcem, ob

izpolnjenih pogojih 3. točke tega javnega
razpisa, po naslednjih prednostnih merilih:

Prednost bodo imeli prosilci:
a) ki bodo na novo ustanovili gospodar-

sko družbo ali pridobili status samostojnega
podjetnika,

b) ki bodo uvajali novo dejavnost v lo-
kalnem okolju,

c) ki bodo opravljali dejavnost na ob-
močju Občine Zagorje ob Savi,

d) ki bodo zaposlovali delavce z
zdravstvenimi omejitvami,

e) reference prosilca.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s 3. točko tega javnega razpisa,
– veljavno registracijo podjetja oziroma

izpis iz vpisnika podjetnikov, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,

– fotokopijo priglasitvenega lista (1/1 in
1/2), potrjenega od krajevno pristojne izpo-
stave DURS (za samostojne podjetnike),

– BON 1 za leto 1996 in BON 2, ki ne
sme biti starejši od 30 dni (za gospodarske
družbe),

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni (za samostoj-
ne podjetnike),

– pismo o nameri ene izmed slovenskih
bank za izdajo bančne garancije, vnovčljive
na prvi poziv,

– bilanci stanja in izkaza uspeha za dve
pretekli leti (za gospodarske družbe),

– bilanci stanja in uspeha (bilanco uspe-
ha za leto 1996) ter napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za dve
pretekli leti (za samostojne podjetnike),

– potrjen vzorec pogodbe ali izjavo, da
prosilec soglaša s pogoji pogodbe,

– fotokopijo obrtnega dovoljenja za vse,
ki opravljajo obrtno in obrti podobno dejav-
nost,

– reference.
V primeru, da prosilec izpolnjuje pogoj

iz 4a točke, mora vloga prisilca poleg inve-
sticijskega programa vsebovati še dokumen-
tacijo iz ostalih alinej 5. točke razpisa glede
na postopek registracije oziroma priglasi-
tve, v katerem se nahaja v trenutku prijave
na razpis. Na naslovnici investicijskega pro-
grama naj bo jasno navedeno, da gre za
ustanavljanje nove gospodarske družbe ozi-
roma za pridobitev statusa  samostojnega
podjetnika.

6. Način in rok prijave
Vloge je potrebno dostaviti osebno ali

poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Agencija za razvoj d.o.o., Cesta zmage 35b,
1410 Zagorje ob Savi.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti z ozanko pošiljatelja ter z oznako:
Ne odpiraj – prijava na razpis »prezaposlo-
vanje delavcev RZVZ«.

Komisija bo odpirala vloge, prispele v
preteklem mesecu, vsak prvi torek v mese-
cu v sejni sobi Območne obrtne zbornice
Zagorje, Cesta zmage 35b, Zagorje, ob 10.
uri.

7. Postopek ocenjevanja vlog
Komisija za ocenjevanje vlog bo nepo-

polne vloge zavrgla ter o tem obvesila pri-
silce v roku osem dni po odpiranju vlog.
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Komisija bo o dodelitvi nepovratnih
sredstev obvestila prosilce, ki bodo izpol-
njevali razpisne pogoje, najkasneje v roku
45 dni po odpiranju vlog.

S prosilci, katerim bodo dodeljena nepo-
vratna sredstva, bo RZVZ sklenil pogodbo
o dodelitvi nepovratnih sredstev, ko bo zna-
na višina proračunskih sredstev za aktivne
oblike prezaposlovanja, opredeljena s po-
godbo med RZVZ in Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti.

8. Začetek in trajanje javnega razpisa
Prosilci lahko zaprosijo za dodelitev sub-

vencije od objave tega javnega razpisa do
konca septembra 1997 oziroma do porabe
proračunskih sredstev v ta namen.

9. Razpoložljivost informacij
Vsa dodatna pojasnila in informacije so

na voljo na sedežu Agencije za razvoj d.o.o.
Zagorje, Cesta zmage 35b, Zagorje, pri Pe-
tri Kovač, telefon 0601/68-333, 64-333 vsak
delovni dan od 7. do 11. ure, kjer lahko
interesenti dvignejo razpisno dokumentaci-
jo (vzorec pogodbe in kadrovska struktura
presežnih delacev RZVZ) proti plačilu 2.000
SIT, ki jih nakažejo na ŽR št.
52720-601-14200, Agencija za razvoj d.o.o.

Agencija občine Zagorje
ob Savi za razvoj d.o.o.

Ob-1765

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 28/95
in 35/95) ter sklepa občinskega sveta z dne
17. 4. 1997 Občina Sežana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dejavnost plakatiranja in postavitev

reklamnih tabel – neprometnih znakov
na območju Občine Sežana

I. Splošni podatki
1. Predmet razpisa: predstavitev celost-

ne podobe ter postavitev, vzdrževanje in
odstranitev neprometnih znakov za nasled-
nje skupine:

a) usmerjevalne table,
b) reklamne table,
c) veliki “jambo” panoji,
d) svetlobne reklamne table,
e) plakati in transparenti.
2. Lokacija: območje Občine Sežana.
3. Velikost, obseg in vrsta del: Občina

Sežana pristopa k celostni ureditvi usmerja-
nja, reklamiranja in obveščanja na celotnem
območju z naslednjimi sklopi neprometnih
znakov:

a) usmerjevalne table: so namenjene us-
merjanju udeležencev v prometu k podjet-
jem oziroma ustanovam, katerih dejavnost
je vezana na večji obisk. Usmerjevalne tab-
le morajo biti prostostoječe in v večini sku-
pinske. Velikost znaka mora biti taka, da jo
uporabnik, ki mu je namenjena lahko pre-
pozna v trenutku, ko se odloča za nadaljno
smer vožnje in se mora po osnovnih značil-
nostih jasno ločiti od prometnih znakov.

 Usmerjevalne table morajo imeti samo
najnujnejšo obvestilo in usmerjevalno vse-
bino.

Obvestilni del vsebine obsega podatke,
ki so nujno potrebni, da lahko udeleženec v
prometu spozna, na kaj znak opozarja, us-
merjevalni del vsebine pa obsega podatke o
tem, kje leži objekt, na kar opozarja ustrez-
na puščica. Če je potrebno navesti večjo
oddaljenost, se tak podatek navede ob pušči-
ci.

b) reklamne table so namenjene reklami-
ranju izdelkov ali dejavnosti. Postavljajo se
predvsem izven nivoja prometa, tako da se
pritrjujejo na kandelabre ali pa so prosto-
stoječe na površinah, kjer ne ogrožajo var-
nosti prometa.

c) veliki “jambo” panoji so namenjeni
reklamiranju izdelkov ali dejavnosti. Postav-
ljajo se kot prostostoječi na površinah, kjer
ne ogrožajo varnosti prometa ali pa se pritr-
jujejo na oporne zidove ali zgradbe.

d) svetlobne reklamne table so namenje-
ne reklamiranju in obveščanju. Postavljajo
se predvsem kot prostostoječe, lahko pa so
izdelane kot vitrine v katere se namestijo
obvestila.

e) plakati in transparenti: namenjeni so
obveščanju in reklamiranju prireditev ter iz-
delkov. Nameščajo se na za to določene
lokacije.

Za posamezno skupino neprometnih zna-
kov se lahko izbere le en izvajalec.

Občina Sežana si pridržuje pravico, da
ne izbere izvajalca za posamezno skupino,
kolikor predstavljena celostna podoba ne od-
govarja urbanističnim pogojem občine.

II. Pogoji za udeležbo:
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo za vse

sklope neprometnih znakov ali samo za po-
samezen sklop. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo dal svojo ponudbo za vse
tipe neprometnih znakov.

2. Ponudbe morajo biti ločene po posa-
meznih točkah od a) do e).

3. Od ponudnika (izvajalca dejavnosti)
se pričakuje:

– predstavitev celostne podobe reklami-
ranja ali usmerjanja po posameznem sklo-
pu, ki bo oblikovno zanimiva;

– da se nudi kompletna ponudba za po-
samezen sklop – postavitev, redno vzdrže-
vanje, vodenje registra, urejanje pravnih raz-
merij z najemniki neprometnega znaka in z
lastniki zemljišč ali objektov, kjer bodo po-
stavljeni;

– dobro organizacijo dejavnosti na tere-
nu (postavitev, vzdrževanje);

– da bo pričel dejavnost opravljati v me-
secu dni po pridobitvi vseh potrebnih dovo-
ljenj.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in odločbo o

usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
3. celostno podobo neprometnega

znaka (propagandni material);
4. rok izvedbe po posameznem sklo-

pu;
5. podatki o boniteti – BON 1 in

BON 2;
6. garancijske roke za opremo in dela;
7. referenčna lista;
8. višina takse za postavitev nepro-

metnega znaka;

9. vzorec pogodbe.
4. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da

je proučil razpisne pogoje in da nanje nima
pripomb. Izjava mora biti podana pismeno,
s podpisom odgovorne osebe in žigom po-
nudnika.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru

sklenitve pogodbe kot izvajalec izpolnil vsa
določila tega razpisa, odlokov in zakonoda-
je, ki veljajo na tem področju.

2. Ponudnik mora podati izjavo, da bo
opravil vsa dela po svoji ponudbi pravilno,
solidno in kvalitetno in to v skladu z veljav-
nimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili ter občinskimi odloki.

IV. Končna določila
O izbiri ponudnika bo odločal župan in z

izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje dveh
let z možnostjo podaljšanja.

Komisija bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upoštevala naslednje kriterije:

– višino takse za postavitev neprometnih
znakov,

– strokovno usposobljenost ponudnika,
– kvaliteto celostne podobe – urbanistič-

no in oblikovno ustreznost,
– reference na podobnih področjih v dru-

gih občinah,
– morebitne ugodnosti, ki jih v svoji po-

nudbi nudi izvajalec,
– način realizacije povezave z izvajalci

na terenu,
– morebitne podizvajalce.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zape-

čatenih kuvertah do 28. 5. 1997 do 9. ure na
naslov: Občina Sežana, Oddelek za okolje
in prostor, Partizanska št. 4, 6210 Sežana.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov
ponudnika in oznaka “Ponudba ne odpiraj!
Postavitev neprometnih znakov.”

Odpiranje ponudb bo v sredo 28. 5. 1997
ob 10. uri v mali sejni dvorani Občine Seža-
na. Odpiranje bo opravila komisija, ki jo bo
imenoval župan občine.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudb lahko ponudniki dobijo na oddelku
za okolje in prostor Občine Sežana, tel.
067/31-401.

Občina Sežana

Št. 006/04/97 Ob-1766

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Logatec v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževanja gozdnih

cest v letih 1997, 1998 in 1999 na
področju Občine Logatec

1. Naročnik: Občina Logatec.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1968 Št. 25 – 9. V. 1997

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Zavodu za gozdove Slovenije
– KE Logatec, Tržaška 19, Logatec (Tomaž
Hrovat, dipl. inž. gozd.). Stroški dokumen-
tacije znašajo 5.000 SIT.

3. Predmet razpisa:
– redna in investicijska vzdrževalna dela

(ročno in strojno čiščenje c.pr. in cestnega
telesa, sanacija in naprava cevnih in plošča-
tih propustov, podpornih sten v lesu, kam-
nu, betonu, obnova gramoznega sloja, gre-
deriranje, zemeljska dela, čiščenje brežin,
ozelenjevanje...),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje, pe-
skanje, označevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
7,000.000 SIT/leto.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti obseg del, kot je razpisan glede na prido-
bitev sredstev (Republiška sredstva, pristoj-
bina, sr. lokalne skupnosti...). Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodninske-
ga zahtevka.

5. Rok za izvedbo del

Pričetek in obseg del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi od 1. 6.
1997 dalje. Zaključek del je 31. 11. 1999.
Dela se izvajajo po operativnih planih Za-
voda za gozdove Slovenije.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

– reference izvajalca za področje razpi-
sanih del,

– tehnološka opremljenost izvajalca,

– ponudbene cene,

– plačilni pogoji,
– garancijski roki,

– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši,

– drugo.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
15 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-
sarno Občine Logatec v zaprti kuverti z oz-
nako (“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Logatec”).

8. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki obveščeni ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Logatec
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 0044/5-308/28-97 Ob-1771

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo električne
parnokonvekcijske peči in posod

1. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža električne parnokonvekcijske peči
in GN posod, in sicer:

I. Parnokonvekcijska peč kapacitete 20
GN 2/1 ali 40 GN 1/1, ki ustreza naslednjim
zahtevam: – 1 kos,

– digitalni vnos vseh parametrov,

– možnost programiranega samodejnega
vklopa pečice,

– mediji: para, vroči zrak, kombinacija,
vse z možnostjo uravnavanja vlažnosti, ku-
hanje s paro, regeneracija in priprava hrane
z nizko temperaturo,

– delovna temperatura od 30 do 300 sto-
pinj Celzija,

– delta T pečenja,

– avtomatsko uravnavanje stopnje vlaž-
nosti v območju delovne temperature,

– memoriranje 99 programov,

– SC (self clean) avtomatika,

– avtomatika temperature jedra,

– avtomatična menjava teka ventilatorja
(levo, desno), dve hitrosti ventilatorja,

– funkcija za avtomatično hitro ohladi-
tev pečice,

– higienična notranjost z zaobljenimi ko-
ti brez žlebov, osvetljena notranjost,

– vgrajen sistem za integrirano odvaja-
nje maščob,

– vrata z dvojnim termičnim steklom in
varnostnim stikalom,

– vročinsko izoliran ročaj z dvostopenj-
skim odpiranjem vrat,

– integrirana cev za čiščenje,

– specialna čistila in čistilna brizgalka,

– transportni vstavni voziček z lovilno
posodo in odtočnim zamaškom.

II. GN posoda:

– GN 1/1 × 65 mm – granit – 40 kosov,

– GN 2/1 × 65 mm – 20 kosov,

– GN 2/1 × 65 mm – perforirana – 10
kosov.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Miri Pecl, na tel. št. 061/59-866,
int. 313.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 5,000.000 SIT.

4. Lokacija dostave: Rocenska 56, Ljub-
ljana-Šmartno.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

a) ovojnica z dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavno registracijo podjetja za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, overjeno na
sodišču; za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti stareji od treh mesecev na dan od-
piranja ponudb.

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 pri podjet-
jih; pri samostojnih podjetnikih pa davčno
napoved za preteklo leto ter potrdilo banke
o povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev.

b) Ovojnica s ponudbo:
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco

lokacija dobave in montaže, s posebej pri-

kazanim 5% prometnim davkom. Cene mo-
rajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30
dneh po dobavi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– opcija ponudbe 60 dni,
– podatke o garanciji,

– podatke o servisiranju opreme in vzo-
rec servisne pogodbe,

– podatke o obveznem šolanju uporabni-
ka,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– prospektni material v slovenščini,

– izjavo o možnosti testiranja opreme
pred odločitvijo o izboru.

Oprema mora imeti zagotovljeno servi-
siranje v RS za čas življenjske dobe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in servis,
– šolanje uporabnika,
– cena,

– dobavni rok,
– plačilni pogoji,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, najpozneje do 19. 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 dokumentaci-
jo mora biti označena “Ne odpiraj – javni
razpis št. 308/28/97 – dokumentacija”.
Ovojnica s ponudbo mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/28/97 – po-
nudba”.

Na ovojnicah mora biti napisan točen
naziv in naslov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko-varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz 6. in
8. točke tega razpisa, bodo izločene iz na-
daljnje obravnave.

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

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-1773

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Rogatec
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javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del v

Občini Rogatec
1. Investitor: Občina Rogatec, Rogatec

159:

2. Predmet razpisa:

a) Asfaltiranje v sistemu 5 cm ED in
2 cm AB (5+2),

b) Asfaltiranje enoslojno 6 cm BTD
0-16.

Skupna površina za asfaltiranje je ca.
6.000 m2.

Planirana dela se bodo izvajala na raz-
ličnih odsekih krajevnih cest v Občini Ro-
gatec, in sicer v času junij–september 1997.

3. Orientacijska vrednost del: 8,000.000
SIT.

4. Seznam cest, ki se bodo predvidoma
asfaltirale, je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena za m2 asfaltiranja za varianto a)
oziroma b),

– reference za opravljanje del, ki so pred-
met razpisa,

– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja na-
ročniku,

– jamstvo za kakovostno opravljeno de-
lo,

– način plačila in fiksnost cen.

7. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki med 8. in 10. uro pri
tajniku občine Pavlu Strajnu, tel.
063/827-127.

8. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

9. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, na katerih mora biti oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo asfalterskih
del v Občini Rogatec”.

10. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do torka, 3. 6. 1997 do 13. ure priporočeno
ali oddane osebno na naslov: Občina Roga-
tec, Rogatec 159, 3252 Rogatec.

9. Javno odpiranje ponudb, na katero so
vabljeni vsi ponudniki, bo v torek, 3. 6.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Rogatec.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisno poob-
lastilo.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Rogatec

Ob-1775

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo
mladinskega kluba na Vrhniki

1. Predmet razpisa je:

– adaptacija prostorov mladinskega klu-
ba na Vrhniki,

– orientacijska vrednost del je 4,300.000
SIT.

Obseg del:
– keramičarska dela, zamenjava oken in

vrat, centralno ogrevanje in prezračevanje.
2. Ponudba mora vsebovati ime firme iz-

vajalca, registracijo za dejavnost, reference,
ceno vseh del, ki so predmet razpisa ter rok
izdelave (najkasneje 15. 6. 1997).

3. Gradivo za razpis ter dodatne infor-
macije o razpisu lahko ponudniki dobijo na
Občini Vrhnika, Oddelek za družbene de-
javnosti tel. 755-121, int. 237.

4. Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo
na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene
dejavnosti Vrhnika, Tržaška 1, v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
MK” do 20. 5. 1997 do 12. ure.

5. Odpiranje ponudb bo 20. 5. 1997 ob
13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Vrhni-
ka, Tržaška 1.

O izidu bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 7 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Vrhnika

Št. 601-4/97 Ob-1776

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju vlaganj v gozdove in sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94),
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
18/94) Občina Majšperk v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije OE Mari-
bor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalni del na

gozdnih cestah na območju Občine
Majšperk za obdobje treh let

1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo v
tajništvu Zavoda za gozdove, OE Maribor,
Tyrševa 15, Maribor. Ponudnik mora povr-
niti materialne stroške v višini 5.000 SIT, ki
jih plača Zavodu za gozdove, OE Maribor.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela v letih 1997, 1998, 1999, na gozdnih
cestah območja Občine Majšperk.

4. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg razpisa-
nih del, glede  na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstva državnega prora-
čuna, pristojbine, sredstva lokalnih skupno-
sti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

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

skaldu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po letnih planih vzdrževanja gozd-
nih cest in po operativnih nalogih Zavoda
za gozdove Slovenije.

Zaključek del je za letno vzdrževanje
30. 11. 1999.

6. Merila za izbiro ponudnika: reference
za obseg razpisanih del, ponudbena cena za
enoto, strojne in delovne kapacitete, način
plačila in fiksnost cen, garancijske ugodno-
sti, kakor tudi druge morebitne ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije:

Ponudbe za javni razpis predložite do
26. 5. 1997 do 11. ure na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del
na gozdnih cestah na območju Občine Majš-
perk za obdobje treh let.”

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Majšperk
ZGS, OE Maribor

Št. 601-4/97 Ob-1777

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Majšperk objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovodov v Občini Majšperk

1. Naročnik Občina Majšperk, Majšperk
32/a.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo vodovodov v Občini Majšperk, in
sicer:

A) Zunanji vodovod Majšperk–Stogov-
ci.

B) Zunanji vodovod Podlože.

C) Zunanji vodovod Preša.

D) Dobava klorirnih naprav za vodohra-
ne Stoperce in Žetale.

3. Lokacija objektov je na območju Ob-
čine Majšperk.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno:

pod A) 28,000.000 SIT,

pod B) 10,000.000 SIT,

pod C) 3,000.000 SIT,

pod D) 3,600.000 SIT.

5. Rok: predviden pričetek del je možen
takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogod-
be.

Rok za dokončanje del je predvidoma
30. 11. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo reference pri sorodnih delih,
ponudena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
jugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico:

a) da za izvedbo vsakega razpisanega de-
la izbere najugodnejšega ponudnika,

b) da določi manjši obseg del od razpi-
sanih glede na razpoložljiva finančna sred-
stva oziroma se izvede fazna gradnja,

c) da odstopi od sklenjene pogodbe, če
ne bodo zagotovljena finančna sredstva.

8. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne 12. člena zgoraj citirane odredbe.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 12. 5. 1997
naprej med 8. in 12. uro na občinskem ura-
du Občine Majšperk, Majšperk 32/a. Infor-
macije po telefonu 062/794-495.
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10. Ponudbo pod oznako “Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo vodovodov” je po-
trebno dostaviti v zapečateni ovojnici do
26. 5. 1997 do 11. ure na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 32/a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih A,
B, C ali D.

11. Odpiranje ponudb bo 26. 5. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Majšperk.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeleženca razpisa v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Ob-1780

Javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za

prenovo zdravstvenega doma Tolmin –
objekt A – faza III

1. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri prenovi
Zdravstvenega doma Tolmin – objekt A –
faza III.

2. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo drugi dan po objavi v Urad-
nem listu RS, na Kozorog Biro, d.o.o., Tol-
min, Tumov drevored 15 (plačilo stroškov
dokumentacije 5.000 SIT na ŽR:
52030-601-55492 pri APP Tolmin), s pripi-
som: “stroški razpisne dokumentacije”.

3. Orientacijska vrednost del je ca.
39,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je prva polovi-
ca junija 1997, rok za dokončanje 1. 9. 1997.

5. Merila za izbiro ponudnika:

– cena,

– plačilni pogoji,

– rok za dokončanje del,

– kompletnost ponujenih del,

– reference ponudnika.

6. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo dostavite v zapečateni ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za Zdravstveni
dom Tolmin”, v roku 20 dni od objave v
Uradnem listu RS na naslov: Kozorog Biro,
d.o.o., Tolmin, Tumov drevored 15, do 12.
ure.

V primeru, da je 20. dan sobota ali nede-
lja, je dan oddaje ponedeljek.

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot je rok za oddajo ponudbe, v prostorih
Kozorog Biro, d.o.o., Tolmin, Tumov dre-
vored 15, ob 12.30.

8. Razpisna komisija bo pregledala dos-
pele ponudbe in v roku 7 dni obvestila po-
nudnike o izbiri.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 355-05-8/97-1850-56 Ob-1781

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

javni razpis
za gradnjo razbremenilnega kanala v

Gorkega ulici v Mariboru
1. Investitor je Mestna občina Maribor,

za katero vodi investicijo Komunalna direk-

cija, Odsek za gospodarske javne službe,
Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo ca 720 m kanala ∅ 102 cm v Gor-
kega ulici, od Ruške ceste do Koresove uli-
ce.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 100,000.000 SIT.

4. Predviden rok gradnje je 2,5 meseca.

5. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki na sedežu Komunalne
direkcije, Slovenska ul. 40, Maribor, v sobi
110 (tel. 062/225-261, int. 401) vsak delov-
nik od 8. do 14. ure proti plačilu 10.000 SIT
na žiro račun iunvestitorja št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

6. Merila za izbiro dobavitelja so: po-
nudbena cena, rok izvedbe, reference, po-
polnost ponudbe, plačilni pogoji in druge
ugodnosti ponudnika.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS.

8. Zapečatene ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za gradnjo kanala v Gorke-
ga ulici” dostavijo ponudniki najkasneje do
12. ure dneva poteka roka oddaje ponudb na
naslov Komunalna direkcija, Odsek za go-
spodarske javne službe, 2000 Maribor, Slo-
venska ul. 40.

9. Javno odpiranje ponudb bo uro kasne-
je po poteku roka dostave ponudb v sejni
sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40,
v Mariboru.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Št. 355-05-8/97-1850-56 Ob-1782

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84, 29/86 in Ur.
l. RS, št. 59/96) objavlja Mestna občina Ma-
ribor

javni razpis
za izbiro dobavitelja potopnih črpalnih

agregatov
1. Investitor je Mestna občina Maribor,

za katero vodi investicijo Komunalna direk-
cija, Odsek za gospodarske javne službe,
Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa je dobava 9 kosov
potopnih črpalnih agregatov za vodnjake
Mariborskega vodovoda.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša ca. 10,000.000 SIT.

4. Predviden rok dobave razpisane opre-
me je dva meseca.

5. Razpisno dokumentacijo dobijo zain-
teresirani ponudniki na sedežu javnega pod-
jetja Mariborski vodovod, d.d., Maribor, Ja-
dranska c. 24 v sobi 02 (tel. 062/307-807
int. 109) vsak delovnik od 8. do 14. ure.

6. Merila za izbiro dobavitelja so: po-
nudbena cena, reference, popolnost ponud-
be, rok dobave in druge ugodnosti ponudni-
ka.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS.

8. Zapečatene ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – ponudba za dobavo potopnih agrega-
tov” dostavijo ponudniki najkasneje do 12.
ure dneva poteka roka oddaje ponudb na
naslov Komunalna direkcija, Odsek za go-
spodarske javne službe, 2000 Maribor, Slo-
venska ul. 40.

9. Javno odpiranje ponudb bo uro kasne-
je po poteku roka dostave ponudb v sejni
sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40,
v Mariboru.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Ob-1783

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo pisarniške opreme za RZZ,

Območna enota Velenje
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške

opreme.

2. Orientacijska vrednost opreme: 20 mio
SIT.

3. Predvideni rok dobave: junij–julij
1997.

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

Poleg tega morajo vsebovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,

– izjavo o možnostih dokupa opreme.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva objave razpisa do
vključno 16. 5. 1997 med 10. in 12. uro v
tajništvu Območne enote RZZ, v Velenju,
Šaleška c. 19.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,

– cena oziroma plačilni pogoji,

– možnost dokupa opreme,

– kvaliteta in rok dobave,

– reference ponudnika.

7. Ponudbe z zahtevano dokumentacijo
ter oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo pisarniške opreme OE Velenje”, je
potrebno oddati v zaprti kuverti osebno ali
po pošti v tajništvo Območne enote RZZ v
Velenju, Šaleška 19, do 11. 6. 1997 do 12.
ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1997
ob 12.30 na Območni enoti RZZ v Velenju,
Šaleška c. 19.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-
pisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje
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Št. 230/1997 Ob-1784

Vzgojno-varstveni zavod Murska Sobo-
ta, Talanyijeva 6, objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

sanacije sanitarij
1. Naročnik: VVZ Murska Sobota, Ta-

lanyijeva 6, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa je sanacija celotnih

sanitarij v enoti Gregorčičeva, ter obsega
vodovodna inštalacijska, gradbena dela, ter
dobavo ustrezne opreme.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah in skupno ceno,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– predloženi terminski plan,
– jamstvo za kvaliteto, garancijo in za-

varovanje posla,
– reference,
– podpisani osnutek pogodbe.
4. Ponudnik se mora obvezati, da izvrši

dela v skladu s projektno dokumentacijo,
veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, teh-
ničnimi navodili in normami. Okvirni čas
izvedbe je od 1. 7. do 31. 7. 1997.

5. Merila za izbor najboljšega ponudni-
ka so:

– celovitost ponudbe,
– reference,
– garancijski rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da od-

stopi od pogodbe ne glede na razloge. Po-
nudniki zaradi morebitnega odstopa od pod-
pisa pogodbe nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine s tega naslova.

7. Najcenejši ponudnik ni po pravilu naj-
ugodnejši.

8. Rok za oddajo ponudb izdelano po
zahtevah naročnika mora ponudnik oddati
na upravi VVZ Murska Sobota, Talanyijeva
6, 9000 Murska Sobota ali poslati po pošti
najpozneje 14 dni po objavi razpisa.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
sanitarij”. Odpiranje ponudb bo javno v
VVZ Murska Sobota, Talanyijeva 6 – na
upravi 3. junija 1997 ob 8. uri. Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
10 dneh po odpiranju ponudb.

10. Vse podrobnejše informacije in raz-
pisno dokumentacijo dobite v VVZ Murska
Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota, tel.
069/21-742.

Vzgojno-varstveni zavod
Murska Sobota

Št. 663-05-003/97-004 Ob-1779

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja na podlagi 1. člena
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-

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

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov

pravnih storitev v postopkih na drugi
stopnji v zvezi s pravicami iz

zavarovanja za primer brezposelnosti
1. Predmet razpisa je izdelava osnutkov

odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih reševanj pravic iz zavarovanj za pri-
mer brezposelnosti. Mesečno je treba izde-
lati najmanj 50 osnutkov odločb. Plačilo za
izdelan osnutek odločbe znaša 2.650 SIT.

2. Predvidena vrednost del v letu 1997 je
3,000.000 SIT.

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

pravosodni izpit,
– dosedanje izkušnje z delom na področ-

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

spričevala o opravljenem pravosodnem iz-
pitu,

– reference.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumen-

tacijo in oznako “Ne odpiraj - ponudba za
javni razpis - reševanje pritožb” je treba
oddati v zaprtih kuvertah na naslov: Repub-
lika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.

Ponudbe morajo na gornji naslov prispe-
ti do vključno 26. 5. 1997 do 12. ure. Po-
nudbe bo po preteku roka odprla komisija
za odpiranje in ocenjevanje ponudb. Nepo-
polnih in prepozno oddanih vlog oziroma
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo ponudnikom vrnila.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5, dne 26. 5. 1997, ob
13. uri, v sejni sobi. Pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči le ponudniki ali njihovi
pooblaščeni predstavniki.

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

Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na Ministrsvu za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5, tel. 061/178-33-65 (Silvo Naro-
be).

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-1785

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Ko-
per objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nabavo

računalniške strojne in programske
opreme

1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva 10, Koper.

2. Predmet razpisa je dobava omrežnega
strežnika in delovnih postaj za okolje Win-
dows NT.

2.1. Omrežni strežnik s perifernimi  na-
pravami naj zadošča zahtevam:

– procesor PentiumPro 200 Mhz z mož-
nostjo širitve na več procesorjev,

– 128 MB centralnega spomina,
– UltraWide SCSI kontroler RAID5,
– 8 GB uporabnega diskovnega polje,

– Ethernet vmesnik 100BaseTX,
– možnost vgradnje v 19” omaro,
– nadzorni program delovanja računal-

nika,
– enota CD-ROM vsaj 8X,

– disketnik 3,5” 1,44 MB,
– 15” barvni monitor,
– 2 modema 160Mbit/s Nokia BBS 160

z ustreznimi vmesniki,
– usmerjevalnik s programsko opremo za

prevajanje IP naslovov,
– brezprekinitveni napajalni sistem (30

minut) s programsko opremo,

– programski paket, ki vsebuje vsaj li-
cenčni operacijski sistem Windows NT4
Server 2015 uporabnikov ter licenčni pro-
gram Microsoft Exchange Server NT 4 za
15 uporabnikov,

– instalacija in prilagoditev programske
opreme v obstoječo računalniško mrežo.

2.2. 10 delovnih postaj:
– procesor Pentium 133 Mhz,

– 32 MB spomina,
– 1,6 GB diskovnega prostora,
– 1,44 MB disketnik,

– CD-ROM 12X,
– kombinirana Ethernet kartica 10 Base-

T,
– grafična kartica PCI-64 bit, 2MB EDO

DRAM,
– 15” barvni monitor resolucije

1024x768 ločljivosti vsaj 0,28 in 100% iz-
koristkom ekrana,

– tipkovnica s slovenskimi znaki,
– miška s podlago,

– licenčni program Microsoft Windows
NT4 Client.

3. Orientacijska vrednost za 2.1. točko
je 4,500.000 SIT, za 2.2. točko 3,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe 15. junij 1997.
5. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom uredbe o postopku za izva-
janje javnega rzpisa. Upoštevali bomo tudi
ponudbe posebej za 2.1. točko in posebej za
2.2. točko.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni ovojnici z navedbo ponudnika in pre-
jemnika ter oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za računalniško opremo«.

6. Za pravočasno prispele ponudbe bo-
mo šteli vse ponudbe, ki bodo prispele do
19. maja 1997 do 8. ure v tajništvo Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

7. Odpiranje ponudb bo 19. maja 1997
ob 8.30 v prostorih Mestne občine Koper,
Verdijeva 10.

Odpiranju lahko prisostvujejo pisno
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

8. Merila za izbor:
– reference ponujene opreme v strokov-

ni literaturi in pri neodvisnih ocenjevalcih,
– celovitost ponudbe,
– garancija (vsebina, rok),
– pogoji garancijskih in pogarancijskih

posegov,
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– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– fiksna cena v SIT,
– cena nadgradnje operacijskega siste-

ma na novo verzijo v dveh letih od podpisa
pogodbe,

– reference ponudnika za enako opremo,
– zagotovilo, da je proizvajalec računal-

nika v 2.1. točki Microsoftov razvojni part-
ner.

Naročnik ni obvezen sprejeti najcenejšo
ponudbo kot najugodnejšo.

9. O rezultatu razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje 8 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Prepozne, nepravilno opremljene in
nejasne ponudbe bodo izločene.

Mestna občina Koper

Ob-1786

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94), objavlja Obči-
na Vrhnika

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

otrok v Občini Vrhnika
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov

otrok v Osnovno šolo Ivana Cankarja, (os-
novne relacije so: Smrečje–Podlipa–Vrhni-
ka; Ligojna–Vrhnika; Zaplana–Vrhnika; Bi-
stra–Vrhnika), v Osnovno šolo Log Drago-
mer (osnovne relacije so: Blatna Brezovi-
ca–Bevke–Log, Drenov Grič–Bevke–Blatna
Brezovica) ter otrok iz naselij Zavrh, Padež
in Pokojišče  v Osnovno šolo Dr. Ivana
Korošca v Borovnici.

3. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo na Občini Vrhnika, Oddelek
za družbene dejavnosti, Tržaška c. 1.

Za vse dodatne informacije lahko kličejo
po telefonu 755-121 int. 235.

4. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98. Pogodbe bodo sklenjene od
1. 9. 1997 do 30. 6. 1998 z možnostjo po-
daljšanja še za naslednja štiri leta.

5. Najugodnejši ponudnik za opravljanje
prevozov na določeni relaciji bo izbran na
osnovi meril za izbor:

– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost ponudbe,
– ponujene cene,
– predložene reference ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in sedež ponudnika, (registracija),
– relacijo, za katero ponudnik kandidira,
– podatke o prevoznem sredstvu,
– vzorec pogodbe,
– predračun,
– struktura cene,
– datum, do katerega ponudba velja,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in korekcije cene,
– način zagotavljanja in dokazovanje ka-

kovosti storitve,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-

niku.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vsa-

ko relacijo posebej.

Naročnik si pridržuje pravico, v primeru
odstopa izbranega najugodnejšega ponud-
nika ali ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti, da lahko takoj prekine pogodbo in
povabi k podpisu drugega najugodnejšega
ponudnika po tem javnem razpisu.

7. Rok za oddajo ponudb je 26. 5. 1997
do 9. ure. Odpiranje ponudb bo 26. 5. 1997
ob 10.30 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, (I. nadstropje).

8. Ponudbe pošljite na Občino Vrhnika,
Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, Oddelek za
družbene dejavnosti, v zaprti kuverti, z oz-
nako »Ne odpiraj – ponudba za šolske pre-
voze«.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Izbrani ponudnik (ponudniki) mora pod-
pisati pogodbo najpozneje v 30 dneh od
odločitve o izbiri.

Občina Vrhnika

Št. 22/97 Ob-1787

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo fekalne kanalizacije v KS
Škale-Hrastovec vzhod

1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, Velenje.

2. Predmet razpisa: izvedba fekalne ka-
nalizacije v KS Škale-Hrastovec vzhod iz
PVC-UKC cevi fi 160 mm, fi 200 mm in fi
315 mm v skupni dolžini okoli 400 m.

3. Lokacija: zaselek stanovanjskih hiš v
KS Škale-Hrastovec vzhod, severno od
Škalskega jezera.

4. Predviden pričetek del je maj 1997,
rok dokončanja del je julij 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 12. 5. 1997 do 16. 5. 1997
med 8. in 12. uro v tajništvu urada za JGZ
MO Velenje (4. nadstropje) pri Sonji Kli-
nar, Titov trg 1, Velenje (tel. 063/856-151)
na podlagi dokazila o plačanih stroških v
znesku 4.000 SIT na ŽR 52800-630-10152
MO Velenje.

6. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.

7. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika so:

– ponudbena cena (vključen p. d.),
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s

kompenzacijami itd.).
8. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je

23. 5. 1997 do 11. ure na naslov: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
tajništvo Urada za JGZ z oznako: »Ne odpi-
raj – ponudba – kanalizacija Škale vzhod«.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 23. 5. 1997 ob 12. uri v sejni sobi urada
za JGZ MO Velenje (4. nadstropje).

10. Naročnik si pridržuje pravico, da se
v fazi analiziranja ponudb pogaja s ponud-
niki v smislu dobrega gospodarjenja s pro-
računskimi sredstvi in preverja dejanske re-
ference ponudnikov pred oddajo del.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 30 dneh po od-
piranju ponudb.

Mestna občina Velenje

Št. 02/09-97 Ob-1795

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za obnovo vodovoda Vrbje–Žalec

1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-
ske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
obnovo vodovoda Vrbje–Žalec v dolžini
1000 m iz duktil litine DN 400 mm.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je jesen
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta  izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale  kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – ponudba za obnovo vo-
dovoda Vrbje–Žalec. Ponudniki morajo do-
staviti ponudbe na naslov investitorja do
21. 5. 1997 do 12. ure. Istega dne se ob
12.30 v prostorih investitorja prične javno
odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec
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Št. 0049-1-308/26-97 Ob-1796

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) in na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev čistil, potrošnega
materiala in pripomočkov za čiščenje in

toaletno-sanitarnega materiala
1. Predmet razpisa je nakup čistil, potro-

šnega materiala in pripomočkov za čiščenje
ter toaletno-sanitarnega materiala.

Rok dobave: sukcesivno v letu 1997/98.
Dostave: Ljubljana in okolica do 25 km.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega

materiala znaša 15,000.000 SIT.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo do
vključno 15. 5. 1997 med 8. in 10. uro na
Ministrstvu za notranje zadeve, Sektor za
vzdrževanje in upravljanje zgradb, Cankar-
jeva 4/II. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti pooblastilo ponudni-
ka in dokazilo o plačilu 10.000 SIT za stroš-
ke izdelave dokumentacije na ŽR MNZ št.
50100-637-55284 pri APP s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija – javni razpis št.
308/26-97”, sklic št. 308/26-97.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan med 8. in 9. uro
po tel. 061/172-42-41 pri Magdi Hvastija.

4. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
ločenih zaprtih ovojnicah. Ovojnice morajo
biti pravilno opremljene:

– prva ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/26-97 – Do-
kumentacija,

– druga ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/26-97 – Po-
nudba.

Na ovojnicah mora biti naveden točen
naziv in naslov ponudnika.

V ovojnici za dokumentacijo morajo biti
predloženi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost, katere predmet je javni razpis.

Dokumenti ne smejo biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za preteklo leto
ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem
stanju na žiro račun za zadnje tri mesece.

V ovojnici “Ponudba” mora biti v celoti
izpolnjena razpisna dokumentacija na origi-
nalnih obrazcih in priloge, navedene na obr.
št. 11 – Priloge.

5. Cene morajo biti fiksne za obdobje 6
mesecev, izražene v SIT fco kraj dostave, s
posebej prikazanim prometnim davkom.

Po tem roku se cene lahko mesečno spre-
menijo največ do višine 80% indeksa rasti
drobnoprodajnih cen v RS.

Cene morajo biti oblikovane za plačilo v
najmanj 20 dneh po dobavi.

Opcija  ponudbe  mora  biti  najmanj
60 dni.

6. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Prav tako bodo
zavrnjene ponudbe, ki ne bodo v celoti iz-
polnjevale 4. in 5. točke javnega razpisa in
ponudbe, za katre se bo v katerikoli fazi
javnega razpisa ugotovilo, da je ponudnik
navedel neresnične podatke.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so.

– kompleksnost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– stalna količinska zaloga vsega ponuje-

nega materiala z možnostjo takojšnje doba-
ve ob naročilu,

– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference,
– finančno stanje,
– seznanjanje uporabnikov o novostih na

tem področju in predstavitev le-teh,
– druge ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da iz-

bere drugega najbolj ugodnega ponudnika,
če izbrani ponudnik ne izpolnjuje obvezno-
sti iz pogodbe.

10. Naročnik bo sklenil pogodbe z izbra-
nimi ponudniki za dobo enega leta.

11. Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2,
1000 Ljubljana do 29. 5. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

12. Odpiranje ponudb bo 30. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Visoka policijsko-varnostna šo-
la, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

13. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 403-324/96-50 Ob-1798

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84, 29/86 in 59/96) objavlja

ponovni javni razpis
za izdelavo PGD, PZI in PID projektov

za rekonstrukcijo podstrešja OŠ
Mladika

1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Mest-
ni trg 1, Ptuj.

2. Predmet razpisa: izdelava investicij-
sko-tehnične dokumentacije v kvaliteti
PGD, PZI in PID (22. člen zakona o graditvi
objektov) za rekonstrukcijo podstrešja v Os-
novni šoli Mladika na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naloge znaša
2,000.000 SIT.

4. Rok za izdelavo dokumentacije je 30
dni po podpisu pogodbe.

5. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Oddelku za družbene de-
javnosti, Mestni trg 1, Ptuj, tel. 062/772-731.

6. Plačilni pogoji: plačilo po opravlje-
nem delu na osnovi mesečnih situacij.

7. Kriteriji za izbiro ponudbe:
– ugodnejša cena, fiksna cena,
– krajši rok izvedbe,
– reference na tovrstnih objektih,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
8. 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
mora obvezno vsebovati:

– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference,
– ponudbena cena z vključenim promet-

nim davkom (avansov ni),
– vzorec pogodbe,
– plačilni pogoji,
– terminski plan izvedbe del,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2 in

BON 3),
– ponudnik mora dostaviti pooblastilo

Ministrstva za šolstvo in šport Republike
Slovenije za projektiranje šolskih objektov
zaradi sofinanciranja.

Ponudba naj zajame koordinacijo pro-
jektanta z bodočimi izvajalci del.

9. Ponudbe je potrebno dostaviti v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov Mest-
na občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v zapečateni ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba PGD,
PZI in PID projekti OŠ Mladika”.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ob 12. uri, v
prostorih oddelka za družbene dejavnosti.
Kolikor se izteče 15. dan na dela prosti dan
(sobota, nedelja, praznik), se ponudbe lah-
ko oddajo še naslednji delovni dan. O izidu
izbora bomo ponudnike pismeno obvestili v
roku 15 dni.

11. Investitor ni obvezen podpisati po-
godbe z nobenim ponudnikom v primeru
previsokih cen, neustreznih referenc ali za-
radi izpada proračunskih sredstev.

Mestna občina Ptuj

Ob-1804

Občina Radovljica na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
ter odloka o izvajanju proračuna Občine Ra-
dovljica (Ur. Vest. Gor., št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje dostopne poti do nove Srednje

šole za gostinstvo in turizem Bled –
lokacija Radovljica

1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, Radovljica.

2. Predmet razpisa: izvedba dostopne po-
ti z delno zunanjo ureditvijo.
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3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,500.000 SIT.

4. Okvirni rok: 30. junij 1997.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati:
5.1. Firmo oziroma polni naziv ponudni-

ka.
5.2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme

biti starejše od 30 dni.
5.3. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti.
5.4. Reference ponudnika.
5.5. Podpisane razpisne pogoje.
5.6. Ponudbo na originalnih, od pred-

stavnika investitorja žigosanih popisih.
5.7. Izjavo, da sprejema izvedbo del po

sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
5.8. Datum, do katerega velja ponudba.
5.9. Menico v višini 10% ponudbene

vrednosti kot garancijo za resnost ponudbe.
5.10. Finančno stanje ponudnika (BON1,

BON2, BON3).
Merila za izbiro izvajalca:
– reference,
– ponujena cena,
– ugodnejši plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
7. Obravnave bodo samo kompletne po-

nudbe.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo do vključno petega dne po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS, na naslo-
vu: I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska
cesta 26, Ana Čeh, tel. 064/715-452, proti
plačilu odškodnine v višini 8.000 SIT, ki jo
nakažejo na žiro račun št. 51540-601-11945
pri APP Radovljica.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis za izvedbo dostopne poti” na naslov
I.RA. Inženiring Radovljica, Gorenjska ce-
sta 26. Datum prispetja ponudbe je 19. maj
1997 do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 19. maja
1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Radov-
ljica, Gorenjska cesta 19.

Naročnik si pridržuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe ne
glede na razlago oziroma, da jo sklene v
obsegu razpoložljivih sredstev.

Občina Radovljica

Št. 34300-0023/97 Ob-1805

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 Sklad stavbnih
zemljišč Občine Sevnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje ureditvenih del na nekateg.

cesti Cesta na grad–Škovec
1. Naročnik del: Sklad stavbnih zemljišč

Občina Sevnica.
2. Predmet razpisa: ureditev nekateg. ce-

ste Cesta na grad–Škovec, dolžine 800 m,
širine 3,50 m (zemeljska dela, odvodnjava-
nje, vgrajevanje tampona, fini planum in
asfaltacija).

3. Predračunska vrednost del: 6,5 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: avgust–

september 1997.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
(pri Markošek, soba št. 201) v delovnem
času upravnih organov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja, izpolnitve obveznosti iz-
vajalca oziroma jamstvo.

7. Ponudba naj vsebuje:
– naziv podjetja oziroma ime ponudni-

ka,
– opis dejavnosti ponudnika,
– dokazila o registraciji podjetja (odloč-

ba),
– bonitetne obrazce (BON-1 in BON-2

ali BON-3 APPNI, ki ne smejo biti starejši
od 30 dni,

– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu investicijskega objekta,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji.
8. Dela se bodo oddajala v skladu z raz-

položljivimi finančnimi sredstvi fazno
(gradbena in asfalterska dela).

9. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti na predpisani dokumenta-
ciji najkasneje 12. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 10. ure, na Oddelek za okolje in
prostor Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za ureditev
nekateg. ceste Cesta na grad–Škovec”.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti de-
lovni dan oddaje ponudb ob 10.30 v sejni
sobi Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevni-
ca.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občina Sevnica

Št. 34300-0023/97 Ob-1806

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 Občina Sevnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvajanje investicijskih del na lokalnih

cestah v Občini Sevnica
1. Naročnik del: Občina Sevnica.
2. Predmet razpisa:
a) preplastitev  odseka  lokalne  ceste

L 3909 Blaca–odcep Kladje dolžine 1.170
m, širine 5,50 m,

b) obnovitev odseka lokalne ceste L Vel.
Cirnik–Roženberk dolžine 1.181 m, širine
4 m,

c) obnovitev odseka lokalne ceste L 6728
Gabrje–Križišče dolžine 215 m, širine
4,50 m,

d) sanacija lesenega mostu na L 6728
Gabrje–Križišče (pri železniški progi).

3. Predračunska vrednost del:
a) 5,2 mio SIT,
b) 15 mio SIT,
c) 2 mio SIT,
d) 1,4 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: junij–

september 1997.
5. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
(pri Markošek, soba št. 201) v delovnem
času upravnih organov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja, izpolnitve obveznosti iz-
vajalca oziroma jamstvo.

7. Ponudba naj vsebuje:
– naziv podjetja oziroma ime ponudni-

ka,
– opis dejavnosti ponudnika,
– dokazila o registraciji podjetja (odloč-

ba),
– bonitetne obrazce (BON-1 in BON-2

ali BON-3 APPNI, ki ne smejo biti starejši
od 30 dni,

– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu investicijskega objekta,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji.
8. Dela se bodo oddajala ločeno po po-

sameznih objektih in glede na predračunske
vrednosti tudi fazno (gradbena in asfalter-
ska dela).

9. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti na predpisani dokumenta-
ciji najkasneje 12. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na Oddelek za okolje in
prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za investicij-
ska dela na lokalnih cestah”.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti de-
lovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni
sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevni-
ca.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Št. 34300-0023/97 Ob-1807

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 Občina Sev-
nica
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javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje investicijskih del na cestah na
demografsko ogroženih območjih

Občine Sevnica
1. Naročnik del: Občina Sevnica.
2. Predmet razpisa:
a) nekateg. cesta Zabukovje–Metni Vrh

(Padež) dolžine 2.860 m, širine 3 m,
b) lokalne ceste L 6724 Laze–Primož

dolžine 1.734 m, širine 4,5 m,
c) nekateg. ceste Gabrijele–Stražberk

(asfaltacija) dolžine 2.520 m, širine 3,5 m,
d) nekateg. ceste Zajčja gora–Ledina–

Zleteče dolžine 3.215 m, širine 3,5 m.
3. Predračunska vrednost del:
a) 24 mio SIT,
b) 34 mio SIT,
c) 15,5 mio SIT,
d) 56 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: avgust–

oktober 1997.
5. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
(pri Markošek, soba št. 201) v delovnem
času upravnih organov.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja, izpolnitve obveznosti iz-
vajalca oziroma jamstvo.

7. Ponudba naj vsebuje:
– naziv podjetja oziroma ime ponudni-

ka,
– opis dejavnosti ponudnika,
– dokazila o registraciji podjetja (odloč-

ba),
– bonitetne obrazce (BON-1 in BON-2

ali BON-3 APPNI, ki ne smejo biti starejši
od 30 dni,

– osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu investicijskega objekta,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji.
8. Dela se bodo oddajala v skladu z raz-

položljivimi finančnimi sredstvi in ločeno
po posameznih objektih ter glede na predra-
čunske vrednosti tudi fazno (gradbena in
asfalterska dela).

9. Pisne ponudbe za javni razpis skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti na predpisani dokumenta-
ciji najkasneje 16. dan po objavi v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na Oddelek za okolje in
prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za ureditev
cest na demografsko ogroženem območju”.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti de-
lovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni
sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Sevnica

Ob-1838

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

javni razpis
za oddajo del: izvedba

gradbeno-obrtniških del pri delni
adaptaciji DOŠ I Lendava

1. Naročnik: Občina Lendava - Lendva
Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.

2. Predmet razpisa: adaptacija dela
zgradbe ter preureditev podstrešja DOŠ I
Lendava.

3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete na sedežu DOŠ
I, Kranjčeva 44, Lendava, po predhodni na-
javi in plačilu 20.000 SIT na žiro račun
Občine Lendava, vsak delovnik med 8. in
13. uro do izteka roka za oddajo ponudb.

4. Vrednost razpisanih del: orientacijska
vrednost razpisanih del je ocenjena na
12,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo: junij–avgust 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– fiksnost cen po sistemu “ključ v roke”,
– plačilni pogoji in cena,
– rok izvedbe,
– bančna garancija.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

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

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

8. Rok za dostavo ponudb: 15. dan od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Dvojezična osnovna šola I Lendava,
Kranjčeva 44, Lendava, z oznako: “Ne od-
piraj – ponudba za razpis DOŠ I Lendava”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko iste-
ga dne, kot je rok za oddajo ponudb, ob
13. uri na sedežu šole. V primeru, da rok
pade izven delovnika, bo odpiranje ponudb
prvi naslednji delovnik ob isti uri in na is-
tem mestu.

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

10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo po-
nudniki prejeli v roku 8 dni po dnevu odpira-
nja ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveš-
čeni v 8 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

11. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo neposredno na sedežu šole,
ravnateljstvu oziroma po tel. 069/75-103.

Občina Lendava
Lendva Község

Št. 108/97 Ob-1808

Javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka k

vrtcu in šoli na Dobrovem

1. Naročnik: Občina Brda, Trg 25. maja
2, Dobrovo.

2. Predmet razpisa je izvajanje gradbeno
obrtniških in instalacijskih del ter zunanje
ureditve pri gradnji prizidka k vrtcu in šoli
na Dobrovem.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
v letu 1997 – 36,000.000 SIT,
v letu 1998 – 34,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del je: pričetek del 15. ju-

lij 1997, dokončanje del 30. julij 1998. Na-
ročnik ima pravico spremeniti obseg del gle-
de na posamezno leto v skladu z razpolož-
ljivimi sredstvi.

5. Plačilo: naročnik bo izvedeno delo
plačeval po začasnih in končni situaciji za
izvršeno delo s plačilnim rokom 60 dni.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena v SIT,
– plačilni pogoji,
– reference s področja razpisanih del,
– kompletnost ponudbe (obseg razpisa-

nih del),
– fiksnost cen,
– garancijski pogoji,
– rok izvedbe del,
– drugi ugodni pogoji.
7. Dostava ponudbe: naročnik bo upo-

števal vse ponudbe, ki bodo dostavljene ali
prispele po pošti 30. dan po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo v zapečatenih
kuvertah z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
gradnjo prizidka k vrtcu in šoli.

8. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan ob 9. uri v prostorih Občine
Brda.

9. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo s pripadajočimi projekti dvignejo na
sedežu Občine Brda na Dobrovem vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure. Naročnik ima na
voljo dva izvoda projektov, katere lahko
ponudnik zadržuje največ 4 koledarske dni,
nato jih morajo vrniti naročniku, da bi lahko
vsi ponudniki razpolagali s projektno doku-
mentacijo. Za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
12.000 SIT na Ž.R. 52000-630-7017.

10. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati vse elemente, ki so določeni z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa navedenega v naslovu.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Št. 347-25/97 Ob-1809

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Brda

javni razpis
za večja vzdrževalna dela in

modernizacijo krajevnih in lokalnih cet
v Občini Brda

1. Naročnik: Občina Brda.
2. Predmet razpisa:
a) Sanacija mostu preko potoka Kož-

banjšček pri Peternelu,
b) Sanacija usodnih mest na lokalnih in

krajevnih cestah Senik–Vrhovlje, na cesti
pri Kožbani, pod Šmartnim, v Kozani, sana-
cija propusta na cesti Vrhovlje–Senik.

3. Ocenjena vrednost vseh razpisanih del
je 9,250.000 SIT.
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4. Ponudba mora vsebovati elemente do-
ločene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena del,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference s povdarkom na sanaciji

manjših mostov,
– garancije.
6. Predviden rok za pričetek del je maj

1997.
7. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure na Občini Brda,
pri Tonki Simčič.

8. Ponudbe morajo biti oddane ali posla-
ne po pošti v roku 10 dni po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov Občina Brda, Trg
25. maja 2, Dobrovo.

Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti z naslovom “Ne odpiraj – javni raz-
pis za modernizacijo cest”.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji dan v prostorih Občine Brda ob
12. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Brda

Ob-1810

Na podlagi 40. 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 Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Dunajska 106/VIII,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvajanje količinske
in kakovostne kontrole kmetijsko živilske-
ga in neživilskega blaga.

3. Rok izvedbe storitev: do 31. 3. 1998.
4. Lokacija izvajanja kontrole blaga: na

mejnih prehodih oziroma skladiščih v Re-
publiki Sloveniji.

5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
kapitalske družbe s sedežem v Republiki
Sloveniji.

6. Pojasnila k javnemu razpisu dobijo po-
nudniki pri Janezu Bučarju, tel.
061/1683-555.

7. Okvirna vrednost izvedbe kontrol je
60 mio SIT.

8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme oziroma ime ponudnika in

točen naslov,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od 45 dni,
– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3,
– spisek celotne razpoložljive opreme za

izvajanje kontrole in število te opreme,
– priloženo dokazilo, da ima vsa oprema

za izvajanje kontrole ustrezne ateste po ve-
ljavnih predpisih in da ima vsa oprema za-

gotovljeno servisiranje v Republiki Slo-
veniji,

– priložena dokazila o metrološki ustrez-
nosti opreme za izvajanje kontrole,

– število zaposlenih kontrolorjev in nji-
hova lokacija (stalno bivanje) v podjetju,
izobrazbena struktura, delovne izkušnje po-
sameznega delavca na določenih delih kon-
trole (v letih), zaposlenih na celotnem po-
dročju Republike Slovenije,

– referenčno listo s področja celotne de-
javnosti kontrole živilskega in neživilskega
blaga (vrsta in obseg opravljenih del, ob-
močje delovanja), certifikat o kakovosti iz-
vedbe kontrole blaga po ISO 9002, če ga
posedujete,

– seznam potrjenih in preizkušenih labo-
ratorijev, katerih se bo posluževal ponud-
nik,

– izjavo, da bo ponudnik nudil naročni-
ku po potrebi naročnika strokovno pomoč –
svetovanje za celotno delovno področje v
smislu kontrole blaga last Zavoda RS za
blagovne rezerve.

op.:
– v primeru, da bo ponudnik na razpisu

sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi pri-
ložiti veljavno sklenjeno pogodbo o tehnič-
nem sodelovanju s podizvajalcem – institu-
cijo ali posameznikom,

– ponudnik mora za podizvajalca (insti-
tucijo) priložiti vsa dokazila pod 8. točko
(11 postavk),

– ponudnik mora za podizvajalca (posa-
meznika) navesti stopnjo in vrsto izobrazbe
in reference (vrsta del, ki jih je opravljal).

9. Za ugotavljanje sposobnosti so odlo-
čujoče navedbe pod 8. točko.

10. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – kontrola blaga – Ne odpiraj”, na Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba št.
1, do 9. 6. 1997 do 24. ure.

11. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 10. 6. 1997 ob 11. uri. Pri od-
piranju ponudb so lahko navzoči predstav-
niki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

12. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 1 mio SIT, na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet in prilo-
žiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali dokazilo
o zavarovanju zneska varščine z bančno ga-
rancijo, veljavno najmanj do 31. 6. 1998.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

13. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v javnem razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna ko-
misija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo ti-
stih oseb, ki so bile pravnomočno kaznova-
ne za prekršek iz 22. člena zakona o blagov-
nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do Zavoda
dalj kot 30 dni.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno v 10 dneh po izbiri.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 502/1-97 Ob-1811

Kraški vodovod Sežana, Bazoviška ce-
sta 6, Sežana, v skladu z odredbo o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odred-
bo o spremembi odredbe... (Ur. l. RS, št.
19/94), razpisuje

javni razpis 97/01
za oddajo del in izbiro izvajalcev brez

omejitev, za naslednje investicijske
objekte

V Občini Sežana
1. Objekt “Vodovod Grahovo brdo–Do-

bravlje–Ponikve” z odcepi
IV. etapa: Primarni vodovod na odseku

Dobravlje–Avber–Ponikve 1. del v predvi-
deni vrednosti 39,000.000 SIT.

V Občini Divača
2. Vodovodi v Vremski dolini II. faza,

Gornje Vreme 2. del rekonstrukcija razde-
lilnega omrežja in priključkov v predvideni
vrednosti 16,000.000 SIT.

Skupna vrednost naložb je 55,000.000
SIT.

Predmet razpisa so gradbena in vodoin-
stalacijska dela. Ponudnik bo za vsak objekt
podal ločeno ponudbo. Oddaja del bo pote-
kala za vsak objekt ločeno in v terminih, ko
bo investitor zapiral finančno konstrukcijo
s sofinancerji objektov. Vsa razpisana dela
se bodo oddajala predvidoma v obdobju ju-
nij–september 1997 in naj bi bila zaključe-
na v pogodbeno dogovorjenih rokih, naj-
kasneje pa do konca leta 1997.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v roku 5 dni od objave v Urad-
nem listu RS na naslovu investitorja. Rok za
oddajo ponudb bo podan v razpisni doku-
mentaciji, predvidoma pa 14. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo tudi sa-
mo za posamezni objekt, naveden v razpisu
ob predložitvi dokazila, da so na žiro račun
investitorja št. 51420-601-11688 vplačali
5.000 SIT.

Za informacije v zvezi z razpisom se
lahko obrnete na tel. 067/32-171 (Kristan),
faks 067/729-70.

Kraški vodovod Sežana,
javno podjetje, d.o.o.

Ob-1812

Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, objavlja na
podlagi določil zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo zamenjave talnih oblog v

I. etaži Centra CUDV Črna na
Koroškem

1. Naročnik: Center za usposabljanje, de-
lo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, Črna na Koroškem.

2. Predmet razpisa: izvedba zamenjave
talnih oblog v I. etaži centra CUDV Črna.

Ponudnik naj bi opravil zamenjavo ob-
stoječe talne obloge z novim materialom, ki
mora biti naraven, topel, omogočal naj bi
zvočno izolacijo, neobčutljiv na udarce in
bil higiensko sprejemljiv.
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3. Orientacijska vrednost izvedbe del je
3,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: po dogovoru, v času, ko
se ti prostori ne uporabljajo (do 31. 7. 1997).

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom zgoraj citirane odredbe.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dobijo od dneva po objavi od 9. do
11. ure (kontaktna oseba je Moličnik Bran-
ka, tel. 0602/38-110).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena z vključnim pripada-

jočim prometnim davkom.
7. Naročnik se ne obvezuje, da bo najce-

nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
8. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS, do 10. ure na na-
slov: Center za usposabljanje, delo in var-
stvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393
Črna na Koroškem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in oznako “Ne odpiraj – javni raz-
pis”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. maja
1997 ob 12. uri v upravi CUDV Črna. Po-
nudniki bodo o rezultatih javnega razpisa
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

CUDV
Črna na Koroškem

Ob-1813

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, skladno z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov
1. Naročnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je opravljanje stori-

tev čiščenja poslovnih prostorov Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje Območne
enote Velenje in zaposlitev v delovno raz-
merje čistilko, ki sedaj čisti poslovne pro-
store Republiškega zavoda za zaposlovanje
Območne enote Velenje.

3. Skupna površina poslovnih prostorov
Območne enote Velenje je 1030,40 m2..

4. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.
Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo v
prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa predhodno javili naročniku.

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

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost cene,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudniki morajo podati ponudbe za

čiščenje vseh navedenih prostorov.
8. Pogodbo o čiščenju poslovnih prosto-

rov bomo sklenili takoj ob vselitvi v poslov-
ne prostore.

9. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-
viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
rih izvaja delo.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 10. ure, vključno do
ponedeljka, 19. 5. 1997, na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje Območni enoti Vele-
nje, Šaleška cesta 19, Velenje, pri Blanki
Črnko, soba št. 19, tel. 063/855-421.

11. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu strošk-
ov v višini 2.000 SIT na ŽR Republiškega
zavoda za zaposlovanje, Območne enote Ve-
lenje, št. 52800-609-11373.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

12. Pisne ponudbe z vso zahtevano do-
kumentacijo je potrebno v zapečatenih ku-
vertah z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje
storitev čiščenja poslovnih prostorov” ter z
oznako ponudnika, dostaviti ali poslati do
21. 5. 1997 do 11. ure, na naslov: Repub-
liški zavod za zaposlvoanje Območna enota
Velenje, Šaleška cesta 19, Velenje.

13. Javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
1997 ob 13. uri, v sejni sobi Republiškega
zavoda za zaposlovanje, Območna enota Ve-
lenje, Šaleška cesta 19, 3320 Velenje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

14. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po preteku
roka za oddajo ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-1814

Na podlagi odredbe o postopku in izva-
janju javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona
za oddajo javnih naročil (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

izgradnjo nadomestnega kanala za hotel
Krim, objekt Rus in športno dvorano na

Bledu
1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobo-

de 13, Bled.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo nadomestnega kanala hotela
Krim, objekta Rus in športno dvorano na
Bledu.

3. Okvirna vrednost del: 12,000.000 SIT.
4. Okvirni pričetek del: 2. 6. 1997.
5. Razpisna dokumentacija: vso potreb-

no dokumentacijo (načrti, popisi del s pre-
dizmerami, razpisni pogoji,...) in pojasnila
naročnika lahko ponudniki dobijo na Ko-
munali Radovljica, Ljubljanska 27, Radov-
ljica v roku osem dni od objave javnega
razpisa pri Žnidar Bogdanu.

6. Navedena dela se bodo izvajala po
sklenjeni in podpisani pogodbi. Investitor si
pridržuje pravico spremeniti obseg del ali
rok izgradnje glede na planirana sredstva v
proračunu.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,

– izhodiščne cenike elementov strukture
cene, veljavne na dan poteka opcije ponudbe,

– s strani odgovorne osebe podpisano in
žigosano:

– izjavo, da je seznanjen s projektno
dokumentacijo, s terenskimi in geološkimi
razmerami in obsegom del ter, da jih je spo-
soben izvesti v navedenem roku,

– razpisne pogoje, kar velja kot potr-
dilo, da se v celoti z njimi strinja in so ob
eventualnem izboru pri sklepanju pogodbe
sestavni del pogodbe,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu s

pogoji, navedenimi v razpisni dokumenta-
ciji in na njen priložen in ožigosan popis
del. Prometni davek mora biti vračunan v
ceno.

8. Oddaja ponudbe: ponudbe je potrebno
vročiti v tajništvo Občine Bled, Cesta svo-
bode 13, Bled. Upoštevane bodo ponudbe,
vročene do dneva odpiranja do 10. ure.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca:
– ponudbena cena, vendar najcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– garancijski rok,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
10. Odpiranje ponudb bo javno in bo v

mali sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled, 26. 5. 1997 ob 12. uri.

Pri odpiranju ponudb bo razpisna komi-
sija ugotavljala bistvene elemente ponudbe,
navedene v 9. točki.

Ostale elemente ponudb navedene v raz-
pisni dokumentaciji pa bo pregledala v fazi
preverjanja ponudb. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni na odpiranju morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

Občina Bled

Št. 601-4/97 Ob-1815

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Majšperk objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
vodovodov v Občini Majšperk

1. Naročnik Občina Majšperk, Majšperk
32/a.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo vodovodov v Občini Majšperk, in
sicer:

A) Zunanji vodovod Majšperk–Stogovci,
B) Zunanji vodovod Podlože,
C) Zunanji vodovod Preša,
D) Dobava klorirnih naprav za vodohra-

ne Stoperce in Žetale.
3. Lokacija objektov je na območju Ob-

čine Majšperk.
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4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno:

pod A) 28,000.000 SIT,
pod B) 10,000.000 SIT,
pod C) 3,000.000 SIT,
pod D) 3,600.000 SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogodbe.
Rok za dokončanje del je predvidoma

30. 11. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika bodo reference pri sorodnih delih,
ponudbena cena, rok in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
a) da za izvedbo vsakega razpisanega de-

la izbere najugodnejšega ponudnika,
b) da določi manjši obseg del od razpi-

sanih glede na razpoložljiva finančna sred-
stva oziroma se izvede fazna gradnja,

c) da odstopi od sklenjene pogodbe, če
ne bodo zagotovljena finančna sredstva.

8. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne 12. člena zgoraj citirane odredbe.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 12. 5. 1997
naprej med 8. in 12. uro na Občinskem ura-
du Občine Majšperk, Majšperk 32/a. Infor-
macije po tel. 062/794-495.

10. Ponudbo pod oznako “Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo vodovodov” je po-
trebno dostaviti v zapečateni ovojnici do
26. 5. 1997 do 11. ure na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 32/a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih A,
B, C ali D.

11. Odpiranje ponudb bo 26. 5. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Majšperk.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Št. 601-4/97 Ob-1816

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju vlaganj v gozdove in sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 58/94),
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
18/94), Občina Majšperk v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije OE Mari-
bor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Občine
Majšperk za obdobje treh let

1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Dokumentacija: razpisno dokumen-

tacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobi-
jo v tajništvu Zavoda za gozdove, OE Ma-
ribor, Tyrševa 15, Maribor. Ponudnik mo-
ra povrniti materialne stroške v višini 5.000
SIT, ki jih plača Zavodu za gozdove, OE
Maribor.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela v letih 1997, 1998, 1999, na gozdnih
cestah območja Občine Majšperk.

4. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg razpisa-
nih del, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (sredstva državnega prora-
čuna, pristojbine, sredstva lokalnih skupno-

sti...). Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

5. Roki za izvedbo del: pričetek in obseg
del je po dogovoru in v skladu z razpoložlji-
vimi sredstvi. Dela se izvajajo po letnih pla-
nih vzdrževanja gozdnih cest in po opera-
tivnih nalogih Zavoda za gozdove Sloveni-
je.

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce za obseg razpisanih del, ponudbena ce-
na za enoto, strojne in delovne kapacitete,
način plačila in fiksnost cen, garancijske
ugodnosti, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije: ponudbe za javni razpis predlo-
žite do 26. 5. 1997 do 11. ure na naslov
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majš-
perk, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževal-
nih del na gozdnih cestah na območju Obči-
ne Majšperk za obdobje treh let«.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb bo
objevljen v razpisni dokumentaciji.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Majšperk
ZGS, OE Maribor

Št. 403-269/95-97 Ob-1817

Občina  Piran  na  podlagi  sklepa  Žu-
pana št. 403-269/95-97 z dne 29. 4. 1997,
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku  za  izvajanje  javnega  razpisa  za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije podpornega
zidu in brežin nad cesto Sečovlje–šola,

pod cerkvijo v Sečovljah
1. Investitor: Občina Piran, Tartinijev trg

2, Piran.
2. Predmet razpisa: sanacija podpornega

zidu in brežin nad cesto Sečovlje–šola, pod
cerkvijo v Sečovljah.

3. Popisi del in razpisni pogoji se lahko
dvignejo na Uradu za premoženje in gospo-
darske javne službe Občine Piran, 12 dni po
objavi razpisa. Tel. 066/746-201, kontaktna
oseba je Marijan Golubič.

4. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 15. 6.
1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– ostali finančni pogoji (možnost kredi-

tiranja),
– reference ponudnika pri tovrstnih de-

lih,
– usposobljenost izvajalca,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok za dostavo ponudbe je 26. 5.

1997, in sicer na naslov: Občina Piran, Tar-
tinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom »Ne
odpiraj – razpis za sanacijo podpornega zi-
du in brežin nad cesto Sečovlje–šola, pod
cerkvijo v Sečovljah.”

8. Odpiranje ponudb bo 28. 5. 1997 ob
9. uri v prostorih Urada za občinsko premo-
ženje in gospodarske javne službe.

Občina Piran

Št. 05-6 Ob-1819

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

javni razpis
za investicijsko vzdrževalna dela na OŠ

Rače
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Uporabnik: Osnovna šola Rače.
3. Predmet razpisa:
A) sanacija streh,
B) obnova tlaka v telovadnici.
4. Orientacijska vrednost: 15,000.000

SIT.
5. Rok gradnje: do 20. avgusta 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena vrednost,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni najugodnejši

ponudnik.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Staninvesta Maribor, Grajska ul. 7, soba
211/II, pri Teji Strdin. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o plačilu pristojbine 10.000 SIT na žiro
račun št. 51800-601-11903 z namenom na-
kazila Pristojbina za javni razpis OŠ Rače.

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

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom »Ne odpiraj
– ponudba za OŠ Rače

A) Sanacija strehe,
B) Obnova tlaka v telovadnici«.
9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-

vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Rok za oddajo ponudb je do 30. 5.
1997 do 14. ure na naslov: Staninvest, Graj-
ska ul. 7, Maribor.

11. Javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1997
v prostorih Občine Rače s pričetkom ob
9. uri. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Občina Rače-Fram

Ob-1829

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, objavlja
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94) in
v zvezi z odredbo o postopku za izvrševanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
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l. RS, št. 28/93 in 19/94) in zakona o spr-
membah in dopolnitvah o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 40/95)

javni razpis
za nabavo kovinske opreme, sredstev

komuniciranja in TV ter video naprav
za pravosodne organe

I. Predmet razpisa je nakup:
1. Oprema kovinska:
a) Omare kovinske visoke – kom 25,
(okv. vred. 1,5 M SIT),
b) Blagajni kovinski – kom 2,
(okv. vred. 0,55 M SIT),
c) Omare kovinske za zemljiške knjige –

kom 70,
(okv. vred. 20 M SIT),
d) Pulti kovinski za zemljiške knjige –

kom 40,
(okv. vred. 7,2 M SIT);
2. Komunikacije – telefonija
a) Centralne  telefonske  digitalne  –

kom 12,
(okv. vred. 7,0 M SIT),
b) Aparati telefonski – kom 75,
(okv. vred. 0,380 M SIT),
c) Telefoni mobilni – mobiteli – kom 10,
(okv. vred. 1,5 M SIT);
3. TV in video naprave
a) TV sprejemnik – kom 6,
(okv. vred. 0,360 M SIT),
b) video rekorder – kom 6,
(okv. vred. 0,360 M SIT).
II. Blago je potrebno dostaviti in name-

stiti na različnih lokacijah pravosodnih or-
ganov v RS. Predvideni dobavni rok je takoj
po zaključnem razpisu. Plačilo po pogodbi
kupljenega blaga je v 30 dneh po dobavi.
Avansov ni.

III. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vse ponudbe z opisom blaga in cenami

morajo biti vpisane na obrazcih, ki jih pred-
pisuje naročnik,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom, ki mora vsebovati ceno z vključe-
nim prometnim davkom, s transportnimi
stroški in stroški montaže, cena naj bo fik-
sna in oblikovana za plačilo v 60 dneh po
dobavi,

– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno devete alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

IV. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za pravosodje Ljubljana, Župan-
čičeva ul. 3. do 26. maja 1997 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako: Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
opreme za pravosodne organe št.
403-29/92-04. (za Učakarja).

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

V. Odpiranje ponudb bo 27. maja 1997
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za pravo-

sodje v Ljubljani, Župančičeva ul. 3, v sejni
sobi v I. nadstropju. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje. Pri odpiranju po-
nudb bodo citirani samo podatki po predpi-
sanih in izpolnjenih obrazcih.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– roki dobave,
– daljši garancijski roki,
– boljše reference.
VII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni

v roku 10 dni od odpiranja ponudb.
VIII. Dodatna pojasnila in zahtevane

obrazce dobijo ponudniki vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Ministrstvu za pravo-
sodje v Ljubljani na Župančičevi ul. 3, tel
061/17-85-209.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-1828

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo sanitarij v
OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

– obnova sanitarij ob telovadnici –
2,000.000 SIT.

3. Čas izvedbe: julij–avgust 1997.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o

upravljanju,
– poslovno boniteto, ne starejšo od 30

dni,
– reference,
– ceno,
– opcijo ponudbe,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel 062/22-01-315.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu pristojbine v višini
1 promile od orientacijske vrednosti del na
ŽR 51800-630-25505 sklic na št. 00 04-444
z namenom nakazila »Pristojbina za javni
razpis za obnovo sanitarij v OŠ F.R. Sta-
neta«.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati 20.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12. ure

na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba
343/III.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako delo posebej. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

Ob-1830

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Mestna občina Maribor, Mestna upava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup scensko

svetlobne in tonske opereme za KPC –
Narodni dom

1. Financer: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

2. Investitor v imenu MOM: Kulturno
prireditveni center – Narodni dom, Ul. kne-
za Koclja 9, Maribor.

3. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

3.1. Scensko svetlobna oprema –
10,600.000 SIT

3.2. Tonska oprema – 1,000.000 SIT.
5. Rok dobave: 10 dni po sklenitvi po-

godbe.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– rok dobave,
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji.
Opomba: najceješa ponudba ni nujno tu-

di najugodnejša!
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Od-
delku za družbene dejavnosti, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, soba 342/III, pri Majdi Mi-
holič.

8. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 0,5‰ od orientacijske
vrednosti posamezne vrste razpisane opre-
me na ŽR št. 51800-630-25505 sklic na št.
00 04-444 z namenom nakazila Pristojbina
za javni razpis – scensko svetlobna oziro-
ma  tonska  oprema  za  KPC  –  Narodni
dom.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov iz naslova javnega razpisa. Pri-
stojbine ne vračamo.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom »Ne odpiraj
– ponudba za KPC – Narodni dom« – z
obvezno navedbo za katero vrsto opreme se
oddaja ponudba.

10. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati:

– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dokazilo o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,
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– poslovno boniteto, ne starejšo od 30
dni,

– reference,
– ponudben ceno,
– opcijo ponudbe,
– rok dobave,
– plačilne pogoje.
11. Pisne ponudbe je potrebno oddati 20.

dan od objave v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor – soba 342/III.

12. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni so-
bi.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-1818

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca A) za

obnovitvena dela na lokalni cesti
Hvaletinci-Kokolajnščak B) za izvedbo

sanacije plazu Kutinci
Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Predmet razpisa:
A) Rekonstrukcija oziroma obnovitvena

dela,
B) Sanacija plazu Kutinci.
3. Naziv objekta:
A) Lokalna cesta L5203 Hvaletinci – Ko-

kolajnščak v skupni dolžini 1370 m,
B) Plaz Kutinci.
4. Orientacijska vrednost:
A) 20,000.000,
B) 10,000.000.
5. Lokacija objektov:
A) Kokolajnščak, Gabrc,
B) Kutinci.
6. Rok za pričetek del:
A) julij 1997,
B) junij 1997.
7. Rok za končanje del:
A) 60 dni,
B) 30 dni.
Razpisno dokumentacijo dobijo ponud-

niki ob delovnikih na sedežu občine Sv.
Jurij ob Ščavnici od 8. do 12. ure.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika;

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference ponudnika,
– garancijski roki,
– popolnost ponudbe,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.

Ponudba mora vsebovati elemente iz 12.
točke člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, 28/93, 19/94).

Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati

najkasneje do 21. 5. 1997 do 12. ure na na-
slov: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Biserja-
ne 1a; 9244 Videm ob Ščavnici.

Ponudbe morajo biti oddane ločeno v
zaprti kuverti z oznako:

A) “Ne odpiraj - ponudba, lokalna ce-
sta!”

B) “Ne odpiraj - ponudba, plaz Kutinci!”
Javno odpiranje pravočasno prispelih po-

nudb bo izvedla komisija naročnika isti dan
ob 12. uri v sejni sobi občine.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Ob-1823

Javni razpis
za izbiro izvajalca del

1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa: izgradnja Nove os-
novne šole Ob Rinži v Kočevju – gradbe-
no-obrtniška in inštalacijska dela, ter zuna-
nja ureditev.

3. Orientacijska cena: 700,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, Mestni log.
5. Predvideni rok pričetka del: ju-

nij 1997.
6. Predvideni rok zaključka del 1. sep-

tember 1998 oziroma odvisno od priliva
sredstev.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno najugodnejši),

– plačilni pogoji (z zamikom min. 60 dni)
in fiksnost cen,

– možnost kreditiranja investitorja do 5
let (priložiti ponudbo),

– popolnost ponudbe,
– sposobnost izvedbe del v čimvečjem

obsegu brez podizvajalcev,
– sposobnost izvedbe del v predvidenem

roku,
– merila v razpisni dokumentaciji,
– boniteta ponudnika, ne starejša od

30 dni (bon 1, bon 2, bon 3).
8. Izločeni bodo ponudniki, ki so imeli v

letu 1996 realizacijo manjšo od 350,000.000
SIT.

9. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-
žiti ponudniki je navedena v razpisnih po-
gojih.

10. Ponudba mora biti posredovana v
dveh variantah:

a) za mersko enoto del (fiksne enotne
cene veljajo do konca gradnje),

b) na ključ.
Za varianti a) in b) veljajo Posebne grad-

bene uzance, klavzula 28, klavzule 23, 24,
25, 26 pa ne veljajo.

11. Ponudba mora vsebovati podatke ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih,
obsegu in vrsti del, ki bi ga le-ti izvajali.

Hkrati je potrebno priložiti bonitete podi-
zvajalcev. Naročnik ima pravico zahtevati
zamenjavo podizvajalca del, če obstaja
dvom o primernosti le-tega za izvajanje do-
ločenih del, kljub eventualni zamenjavi po-
dizvajalca pa cena ostaja ista.

V fazi gradnje izbrani ponudnik nima
pravice do zamenjave podizvajalca brez
predhodnega soglasja naročnika.

12. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva (faz-
na gradnja) ali odstopiti od podpisa po-
godbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

13. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prija-
ve ter dobijo vse potrebne informacije na
naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje, tel. 061/851-834,
851-343, vsak delovnik od 7. do 9. ure, do
vključno desetega dneva od objave tega
razpisa (kontaktne osebe: mag. Bruno Urh,
Antun Gašparac, Marko Lovko). V tem ča-
su bo možen vpogled v celotno tehnično
dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko dvignejo na osnovi predhodnega dokazi-
la o vplačilu 50.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih nakažejo na žiro račun
51300-630-10077 – Proračun Občine Ko-
čevje – javni razpis.

14. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb:

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Nova osnovna šola Ob
Rinži”, z imenom in naslovom prijavitelja
in pripisom “Ne odpiraj – javni razpis” na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje.

Tako opremljena ovojnica s prijavo mo-
ra tako prispeti v vložišče – ne glede na
vrsto prenosa – do vključno tridesetega dne
po objavi tega razpisa, do 11. ure.

Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bodo za-
vrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prost dan, se
prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba), ob 11. uri.

15. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki  niso  v  skladu  z  razpisno  dokumenta-
cijo.

16. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

17. Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izbi-
ri  v  roku  30  dni  od  dneva  odpiranja
ponudb.

Občina Kočevje

Št. 97/14 Ob-1824

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja
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javni razpis št. MORS-PUS 32/97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
projektov ter nakup in postavitev

sistemov telekomunikacij
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
I. Nadgraditev sistema radijskih zvez

ZA-RE in nakup radijskih postaj in pozivni-
kov:

A) Infrastruktura radijskih zvez ZA-RE,
B) Infrastruktura sistema pozivanja

ZA-RE,
C) Radijske postaje in pozivniki, Mobi-

teli,
D) Sistem spremljanja prevozov nevar-

nih snovi.
II. Izdelava projektne dokumentacije s

tehnično rešitvijo, dobava opreme in izved-
ba del po projektni dokumentaciji:

E) Povezave snemalnih naprav v mrežo,
zagotovitev daljinskega nadzora in posluša-
nja posnetkov na daljavo, projekt in izved-
ba,

F) Povezava naprav za neprekinjeno na-
pajanje (UPS) in rezervo (diesel elektroa-
gregatov - DEA) napajanje v mrežo z da-
linjskim nadzorom, izdelava projekta in iz-
vedba del,

G) Izdelava projekta enotnega oštevilče-
nja interneta TK omrežja centrov za ob-
veščanje v Republiki Sloveniji,

H) Posodobitev in dograjevanje alarm-
nih sistemov javnega alarmiranja ter pove-
zave le-teh na regijske alarmne centrale -
III. faza izgradnje infrastrukture sistema JA
v Republiki Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost del:
I. Skupna vrednost vseh del je predvido-

ma 207,160.000 SIT,
II. Skupna vrednost vseh del je predvi-

doma 73,000.000 SIT in sicer v letošnjem
letu 54,500.000 SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del:

I. Nadgraditev sistema radijskih zvez
ZA-RE in nakup radijskih postaj in pozivni-
kov:

A) Začetek junij 1997 - zaključek okto-
ber 1997,

B) Začetek junij 1997 - zaključek okto-
ber 1997,

C) Začetek junij 1997 - zaključek okto-
ber 1997,

D) Začetek september 1997 - zaključek
november 1997.

II. Izdelava projektne dokumentacije s
tehnično rešitvijo, dobava opreme in izved-
ba del po projektni dokumentaciji:

E) Začetek avgust 1997 - zaključek no-
vember 1997.

Začetek februar 1998 - zaključek marec
1998.

F) Začetek julij 1997- zaključek avgust
1997.

Začetek april 1998 - zaključek junij 1998.
G) Začetek junij 1997 - zaključek okto-

ber 1997.
H) Sukcesivno preko celega leta 1997 in

1998 po regijah.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno

razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 13. 6. 1997 med
11. in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in in vsebini ponud-
be je razvidna iz razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadalnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 13. 6. 1997 po telefonu
061/171-22-71 pri Valentinu Marinko in
Boštjanu Tavčar.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 18. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 32/97 - Infrastruktura telekomunika-
cijskih sistemov”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 6.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Št. 97/4 Ob-1825

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

delno ponovljeni javni razpis št.
MORS-BO 2A/97

za izbiro izvajalcev za pripravo
in dostavo kuhane hrane po lokacijah

naročnika
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
A. Priprava, dostava in delitev malic za

zaposlene na lokacijah:

A1. Brnik: dnevno ca. 160 malic za za-
poslene, ponudnik mora imeti na razpolago
svoje prostore za delitev hrane in jedilnico.

Malice se pripravljajo med delovnim ted-
nom.

B. Priprava, dostava in delitev obrokov
za dežurne na lokacijah:

B1: Brnik: dnevno ca. 2-4 obroke za de-
žurne: večerja, nočni dodatek in zajtrk med
delovnim tednom; sobote, nedelje in praz-
nike pa tudi kosila. Ponudnik mora imeti na
razpolago svoje prostore za delitev hrane in
jedilnico.

B2: GŠ SV, Kardeljeva ploščad, Ljublja-
na: dnevno ca. 4 obroke za dežurne: večer-
ja, nočni dodatek in zajtrk med delovnim
tednom; sobote, nedelje in praznike pa tudi
kosila. Ponudnik mora zagotavljati zmož-
nost dobave večjega števila obrokov v pri-
meru povečane aktivnosti in dostavo obro-
kov na lokacijo.

B3: Ljubljana - Dovjež: dnevno ca. 4
obroke za dežurne: večerja, nočni dodatek
in zajtrk med delovnim tednom; sobote, ne-
delje in praznike pa tudi kosila. Ponudnik
mora zagotavljati prevoz hrane na lokacijo.

Obroki za dežurne morajo ustrezati je-
dilnikom s pripadajočimi normativi, ki so
priloga razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost del: skupna
vrednost naročila: ca. 33 mio SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 2. 6. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in in vsebini po-
nudbe je razvidna iz razpisne dokumenta-
cije. Kolikor ponudba ne bo sestavljena
tako, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji, jo lahko naročnik izloči iz nadalnje
obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 2. 6. 1997 po telefonu
061/171-21-55 pri Marjetki Bartol.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 6. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
BO 2A/97 - Priprava in dostava hrane”

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6.
1997, ob 9. uri v prostorih Uprave za logi-
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stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ob-1826

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije in na podlagi ure-
dbe o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Republike Slovenije v prvem pollet-
ju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v zvezi
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93, 19/94) Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 31 /97
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za
vzdrževanje telekomunikacijskih
sistemov in sistemov napajanja

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet:
Redno vzdrževanje telekomunikacijskih

sistemov in sistemov napajanja na območju
RS:

A) Redna vzdrževalna dela na radijski
opremi infrastrukture sistema zvez ZA-RE,

B) Redna vzdrževalna dela na radijski
opremi sistema zvez ZA-RE -radijske po-
staje in pozivniki,

C) Vzdrževanje sistemov za javno alar-
miranje v Republiki Sloveniji,

D) Vzdrževanje mobilnih telefonov (Mo-
bitel) in pozivnikov (Nokia),

E) Vzdrževanje opreme za snemanje -
sistem COMMGUARD v centrih za ob-
veščanje,

F) Vzdrževanje ISDN NTC Integral 33X
z vso terminalsko opremo ter internega TK
omrežja,

G) Vzdrževanje opreme za neprekinjeno
(UPS) in rezervno (DEA) napajanje.

3. Orientacijska vrednost del: skupna
vrednost za točke od A do G je 22,800.000
SIT in sicer v letošnjem letu ca. 9,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1997 - 1998 (18 mesecev).

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS, št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 13. 6. 1997 med 11. in 12. uro na
MORS Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in in vsebini ponud-
be je razvidna iz razpisne dokumentacije.

Kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadalnje obravna-
ve.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 13. 6. 1997 po telefonu
061/171-22-71 pri Valentinu Marinko in
Boštjanu Tavčar.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 16. 6. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj - ponudba MORS -
PUS 31/97 - Vzdrževanje telekomunikacij-
skih sistemov”

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 6.
1997, ob 12. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

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

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 7/0-841/2-97 Ob-1840

Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana, Ci-
galetova 15, na podlagi navodila o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem
(Uradno glasilo Telekom Slovenije št. 5/95)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja »Sistema za

zaračunavanje TK storitev in skrbi za
uporabnika« (Billing & Customer Care)

1. Investitor: Telekom Slovenije p.o.,
Ljubljana, Cigaletova 15.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga dobavitelja »Sistema za zaračunavanje
TK storitev in skrbi za uporabnika« (Billing
& Customer Care).

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo od 13. maja 1997 do vključno
20. maja 1997 od 10. do 12. ure v sobi 806
poslovne stavbe Telekom Slovenije, Ljub-
ljana, Cigaletova 15 (tajništvo sektorja za
informatiko) proti predložitvi dokazila o
plačilu 50.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-35407. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri Branetu Mihoviloviču, tel.
061/13-11-000 oziroma faks:
061/132-93-98.

4. Vrednost investicije
Ocenjena vrednost investicije znaša

180 mio SIT.
5. Dobavni rok: predvideni dobavni rok

je 15. september 1997.
6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-

vijo izvajalci, ki so registrirani za opravlja-

nje del iz tega razpisa, imajo dovoljenje za
delo, ustrezne kadre in izkušnje pri oprav-
ljanju tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente, do-
ločene v razpisnih pogojih investitorja.

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

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., Ljubljana, Cigaleto-
va 15, ali biti neposredno oddane v sobi 806
na Cigaletovi 15, najkasneje do 10. junija
1997 do 10. ure. Ponudbe morajo biti v enem
izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba Billing & Customer
Care«.

9. Odpiranje ponudb bo dne 10. junija
1997 ob 12. uri v sejni sobi 801 poslovne
stavbe Telekom Slovenije, Ljubljana, Ciga-
letova 15.

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

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje
45 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije p.o.

Ob-1842

Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, objavlja v imenu Komisije
Evropske skupnosti, za projekt Čistilne na-
prave na mejnem prehodu Vrtojba,
SL-9403.01.07, ki se financira iz sredstev
PHARE v okviru Programa prekomejnega
sodelovanja v Sloveniji

razpis
za nabavo opreme in izvedbo projekta:
Čistilna naprava na mejnem prehodu

Vrtojba
Na razpis se lahko enakopravno prijavi-

jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije in dežel koristnic pro-
grama PHARE v Centralni in Vzhodni Evro-
pi, ki ponujajo dobavo blaga s poreklom iz
omenjenih držav.

1. Predmet
Objavlja se razpis za nabavo opreme in

izvedbo projekta čistilne naprave na mej-
nem prehodu Vrtojba, v celotni višini raz-
položljivih sredstev 56.000 ECU.

Ponudniki se lahko prijavijo samo na ce-
lotni razpis. Ponujeno blago mora popolno-
ma ustrezati opisu iz tehničnih specifikacij.

2. Razpisna dokumentacija
Osnovo za pripravo ponudbe sestavljajo

naslednji dokumenti v angleščini:
1. Navodila ponudnikom za pogodbe

o dobavah blaga.
2. Posebni razpisni pogoji za pogodbe

o dobavah blaga.
3. Tehnične specifikacije.
4. Formular cenika.
5. Splošna pravila za ponudnike in

sklenitev pogodb o dobavah blaga.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče dobiti na naslovu:

Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, Sloveni-
ja, Suzana Štihec, tel.: /386/ 61-178-55-60,
fax.: /386/ 61-178-55-79.
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Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo biti
poslane s priporočeno pošto na omenjeni
naslov najkasneje v roku 14 dni od dneva
objave tega obvestila v Uradnem listu RS.

Podatke o tehničnih podrobnostih pro-
jekta so na voljo vsak delovni dan med 9. in
11. uro pri družbi Projekt Nova Gorica d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, tel.: /386/
65-23-311, fax.: /386/ 65-24-493, kontaktni
osebi Stanislav Beguš in/ali Emilija Uršič.

3. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostav-

ljene najkasneje do ponedeljka, 16. junija
1997 do 10. ure po lokalnem času na na-
slov: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

Ovojnica mora biti označena: Do not
open – Tender/ ne odpiraj – razpis “Čistilna
naprava na mejnem prehodu Vrtojba”.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 16. junija 1997 ob 12. uri po lokalnem
času na istem naslovu.

Odpiranja se lahko udeleži en predstav-
nik ponudnika s pooblastilom. Odpiranje po-
nudb bo potekalo v skladu s pravili PHARE.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade

The Republic of Slovenia, Joint Services
of the Government, on behalf of the Com-
mission of the European communities, for
project Purifying Plant at BC Vrtojba,
SL-9403.01.07, financed from PHARE
funds in the framework of Cross-Border
Co-operation Programme in Slovenia, in-
vites

Tenders
for the Provision of Equipment and

Implementation of the Project:
Purifying plant at Border Crossing

Vrtojba
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE Pro-
gramme from central and Eastern Europe
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject
Invitation for the provision of equipment

and implementation of the purifying plant
at border crossing Vrtojba.

Total budget available for this project
amounts to 56.000 ECU.

Any tenderer may tender only for all of
the goods. The supplies tedered must fully
conform with the detailed description set
out in the Technical Specifications.

2. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts.
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts.
3. Technical Specifications.
4. Schedule of Prices.
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
This documents constitute the complete

tender dossier and may be obtained free of
charge by written request from:

Joint Services of the government of Slov-
enia, Gregorčičeva 27 a, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Suzana Štihec, phone /386/
61-178-55-60, fax /386/ 61-178-55-79.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 14 days
after publication of this announcement in
the Official Gazette of RS.

The information about the technical de-
tail of the project are available every work-
ing day between 9.00 a.m. – 11.00 a.m., at
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, phone /386/ 65-23-311,
fax /386/ 65-24-493, contact persons Sta-
nislav Beguš and/or Emilija Uršič.

3. Submission of tenders
Tenders in English must be submitted at

the latest on Monday, 16 June 1997, 10.00
a.m. local time, at: Republic of Slovenia,
Joint services of the Government, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

The envelope has to be marked: Do not
open – Tender/ ne odpiraj – razpis “Puri-
fying plant at BC Vrtojba”.

The envelopes will be opened at public
session on Monday, 16 June 1997, 12.00
a.m. local time at the same address.

Only one tenerers representative submit-
ting the power of attorney may attend the
opening session. The opening of tenders will
follow PHARE regulations for opening ses-
sions.

Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. seje skupščine delniške druž-
be Istrabenz, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 25. IV. 1997, Ob-1662 se:

– zadnji odstavek 4. točke pravilno
glasi:

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de po stanju na dan 1. 1. 1997 najkasneje do
31. 7. 1997, in sicer po stanju delničarjev
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vo-
di v centralnem registru pri KDD – Central-
ni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana,
na dan 27. 5. 1997 in na način, kot ga
določi uprava družbe.

– 8. točka glasi:
8. Sprejem sklepa o imenovanju revi-

zijske družbe za leto 1997.
Predlog začasnega nadzornega sveta

je: skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1997 revizijsko družbo RFR
ERNST & YOUNG, d.o.o., iz Ljubljane,
Dunajska 106.

– 9. točka glasi:
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Uredništvo

Popravek
V sklicu 3. skupščine delniške družbe

Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 25. IV.
1997, Ob-1534 se zadnji odstavek pravilno
glasi:

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
dne 3. 6. 1997 na istem kraju ne glede na
številu prisotnih delnic.

Uredništvo

Popravek
Ob-1821

V sklicu 1. seje skupščine delniške druž-
be Termoplasti-Plama, d.d., Podgrad, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
25. IV. 1997, Ob-1651 se datum sklica pra-
vilno glasi:

... v četrtek, 29. 5. 1997.
Termoplasti-Plama, d.d., Podgrad

Št. 001253 Ob-1691

Na podlagi določila 6.3 člena statuta del-
niške družbe KOPS d.d. Tovarna kovinske
opreme in procesnih sistemov, Industrijska
c. 5, Grosuplje, uprava delniške družbe skli-
cuje

2. sejo skupščine
delniške družbe KOPS d.d. Grosuplje,

ki bo v četrtek 29. 5. 1997, ob 12. uri, na
sedežu družbe Industrijska 5, Grosuplje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, določi se preštevalca glasov in
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost del-

ničarjev in zastopanega osnovnega kapitala.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju delniške družbe v letu 1996, po-
slovni načrt za leto 1997, mnenja nadzorne-
ga sveta in revizorja ter predloga delitve
dobička poslovnega leta 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju delniške družbe v letu 1996, po-
slovni načrt za leto 1997. Sprejme se mne-
nje nadzornega sveta delniške družbe ter
revizijsko poročilo revizijske hiše Podbor-
šek o poslovanju delniške družbe v letu
1996.

Sprejme se predlagana delitev čistega do-
bička za leto 1996.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto 1997
se imenuje revizijsko hišo Podboršek.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled med 8. in 12. uro na sedežu družbe
KOPS d.d., Industrijska 5, Grosuplje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni premor, po kate-
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rem se skupščina ponovno sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

KOPS d.d. Grosuplje
uprava

Št. 24/97 Ob-1692

Kompas Bled, turistično podjetje ob-
javlja

6. redno skupščino
delničarjev

Spoštovani delničar, vabimo vas na
6. redno skupščino, ki bo v ponedeljek,
26. maja 1997 ob 14. uri v Hotelu Kompas
na Bledu.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovi-

tev sklepčnosti.
Predlog: predsedujoči je po statutu di-

rektor podjetja:
Verifikacijska komisija
Zapisničar: po zakonu notar Stane Krai-

ner.
O predlogu glasuje skupščina z javnim

glasovanjem.
2. Poslovanje družbe v letu 1996, za-

ključni račun in poslovno poročilo.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun

družbe in poslovno poročilo.
3. Razdelitev dobička družbe.
Predlog sklepa: pokrije se ves ostanek

izgube iz preteklih let, ostanek gre v re-
zervni sklad.

4. Poslovni plan družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan

za leto 1997.
5. Volitve  novih  članov  nadzornega

sveta.
Delničar, ki bi želel predlagati razširitev

dnevnega reda, lahko svoj pismeni predlog
za obravnavo in predlog sklepa pošlje upravi
najmanj tri dni pred skupščino, le ta bo odlo-
čala o njegovi uvrstitvi na delovni red. Pozi-
vamo delničarje, da pošljejo pismeno tudi
svoje  predloge  za  člane  nadzornega sveta.

Priložena gradiva: bilanca uspeha, bilan-
ca stanja, cilji poslovne politike, analitični
komentar 1996.

Evidentiranje začne ob 13. uri v hotelu
Kompas.

Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z oseb-
no izkaznico in potrdilom o vpisu v držav-
ljanstvo RS. Pravne osebe morajo prezenti-
rati izvod iz registracije, matično številko,
dokazilo o lastništvu delnic.

Prosimo vse delničarje, da s svojo pri-
sotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.

Kompas Bled
uprava

Ob-1693

Uprava Loške komunale d.d. Škofja Lo-
ka, skladno z 20. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na

3. skupščino
delniške družbe Loška komunala,

oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja
Loka, Kidričeva c. 43a,

ki bo 11. 6. 1997 ob 12. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d., Kidričeva c. 43a,
Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
– izvolijo se predlagani predsednik skup-

ščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje predlagani notar.
3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1996 in delitev dobička.
Predlogi sklepov: – sprejme se revizij-

sko poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov za leto 1996,

– sprejme se letno poročilo za leto 1996
v predloženem besedilu,

– sprejme se predlagana delitev dobička.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba.
7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada

lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic, kot izhaja iz pisnega predloga.
8. Določitev nagrade oziroma sejnine za

člane nadzornega sveta Loške komunale d.d.
Škofja Loka.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana vi-
šina nagrad za člane nadzornega sveta za
obdobje med 2. in 3. zasedanjem skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
imetniki imenskih delnic, ki so kot delničar-
ji vpisani v delniško knjigo oziroma pri
KDD najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Seznam delničarjev je dostopen na vpo-
gled vsakemu delničarju dva delovna dneva
pred zasedanjem skupščine na sedežu druž-
be od 7. do 13. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo delničarjev, ki so pooblastila de-
ponirali na družbi.

Pooblastilo in glasovnice bodo delničar-
ji prejeli z vabilom.

Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem pri
pravnici Gabrovi ali pri direktorju Loške
komunale d.d. Škofja Loka vsak dan od 7. do
13. ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne t.j. 11. 6. 1997 ob
12.30 v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Loška komunala d.d.
Škofja Loka

uprava družbe

Št. 23/97 Ob-1694

Na podlagi 32. člena statuta ter poslov-
nika o delu skupščine delniške družbe Mest-

na optika d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana,
sklicuje nadzorni svet

II. redno skupščino
delniške družbe Mestna optika d.d.,
ki bo dne 16. 6. 1997 ob 11. uri v Hotelu

Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana, sejna
soba v 1. nadstropju, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in predlog dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Ugotovitev sklepčnosti, imenovanje
notarja in izvolitev dveh preštevalcev gla-
sov.

Predlog sklepa: potrdi se sklepčnost
skupščine, imenuje notarja ter izvoli dva
preštevalca glasov.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe Mestna optika d.d. v letu
1996.

4. Razporeditev ustvarjenega dobička v
letu 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega.

Predlog sklepa: razreši se član nadzor-
nega sveta in se izvoli predlagani kandidat.

6. Sprememba poslovnika o delu
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sprememba poslovnika skupščine.

7. Povišanje sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
povišanje sejnin članom nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizorske hiše.
9. Predlogi in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda v skladu s poslovnikom o delu skupšči-
ne.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in vložen na upravi
družbe najkasneje v roku 7 dni po objavi
tega sklica.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji oziroma zakoniti
zastopniki in pooblaščenci.

Vsi delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci, ki se nameravajo udeležiti zase-
danja skupščine, so dolžni svojo udeležbo
na skupščini najaviti družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni ob-
liki.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
voljo na vpogled vsem delničarjem na sede-
žu družbe Mestna optika d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana, vsak delovni dan v roku 14 dni
po objavi tega sklica od 9. do 11. ure po
predhodni najavi.

V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostoru pol ure kasneje. Na ponov-
ljenem zasedanju bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino na seji zastopane-
ga kapitala.

Mestna optika d.d.
predsednik nadzornega sveta
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Št. 4311 Ob-1695

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Fe-
nolit d.d., sintetične smole in mase, uprava
sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo v prostorih Zveze kulturnih organi-

zacij na Vrhniki, Tržaška cesta 25 (velika
dvorana) 12. 6. 1997 ob 16. uri.

Dnevni red
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za

leto 1996.
Predlogi sklepov
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 2. točki: sprejme se letno po-

ročilo za leto 1996.
3. Sklep k 3. točki: sprejme se delitev

dobička po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 12. 6. 1997 ob

16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za 12. 6. 1997 ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 5. 6. 1997 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje le tisti delničar, oziroma zanj nje-
gov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Pri-
java udeležbe je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do 9. 6. 1997. Pooblaščenec
delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti
tudi pisno pooblastilo, če le to ni shranjeno
pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled v delovnem času od
7. 5. 1997 dalje na sedežu družbe Breg 22,
Borovnica.

Fenolit, d.d.
predsednik nadzornega sveta

direktor

Št. 100/3/184 Ob-1696

Uprava delniške družbe Marketing, pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino d.d.,
Dobrave 4, Trzin, sklicuje

skupščino družbe,
ki bo 10. 6. 1997 ob 12. uri v prostorih

družbe.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in iz-

volitev verifikacijske komisije.
2. Poslovno poročilo za leto 1996 z za-

ključnim računom in predlogom za razpore-
ditev dobička.

3. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Udeležba na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A in B.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave delniške družbe v Trzinu, Do-
brave 4, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Marketing, d.d. Trzin
direktor

predsednica nadzornega sveta

Št. 03-66/1 Ob-1739

Na podlagi točke 7.4. statuta delniške
družbe Terme Čatež, d.d., uprava Terme Ča-
tež, d.d., sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež, d.d.,
v torek, 17. 6. 1997 ob 15. uri na sedežu

družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, Brežice, v
restavraciji hotela Terme.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in sprejme predlagani dnevni
red.

2. Poročilo o poslovanju za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Term Čatež, d.d., v letu
1997 se imenuje revizorska hiša Deloitte &
Touche.

5. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni oziroma najkasneje dve uri
pred sejo skupščine.

Terme Čatež, d.d.,
uprava

Št. 97 Ob-1740

Na podlagi 38. člena statuta družbe Tr-
govskega podjetja Jelša d.d., Šmarje pri Jel-
šah, Aškerčev trg 14, začasna uprava skli-
cuje

1. sejo skupščine
Trgovskega podjetja Jelša, d.d., Šmarje

pri Jelšah,
ki bo v sredo, 11. junija 1997 ob 12. uri v

sejni sobi Trgovskega podjetja Jelša, d.d.,
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne, verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine družbe, v predlo-
ženem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poteku lastninskega preobli-
kovanja.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe za leto 1996.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razde-
litvi dobička oziroma pokrivanju izgube za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep o razdelitvi
dobička za leto 1993, 1995 in 1996 in sklep
o pokrivanju izgube za leto 1994.

6. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Franc Ban,
2. Marjan Aralica.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
8. Sprejem sklepa o sejnini za udeležbo

na sejah nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto

1997.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 1997 skupščina imenuje
družbo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica na upravo druž-
be.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti ves čas trajanja pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napove-
dani uri, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Jelša, d.d., Šmarje pri Jelšah
začasna uprava
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Na podlagi 7.4. točke statuta delniške
družbe Delo – TČR, d.d., sklicujem

2. redno skupščino
družbe Delo – Tisk časopisov in revij,

d.d., Dunajska 5, Ljubljana,

ki bo v sredo, 11. 6. 1997 ob 12. uri v
sejni sobi družbe v Ljubljani, Dunajska 5, v
IX. nadstropju.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine.
2. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
na predlog uprave z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše.

4. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 1995 in 1996 na predlog uprave in mne-
njem nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k posameznim

točkam dnevnega reda skupščine naslednje
sklepe:

Sklep k 1. točki: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine za dobo 4
let.

Sklep k 2. točki: skupščina izvoli predla-
gano verifikacijsko komisijo, zapisnikarja
in notarja, ugotovi sklepčnost skupščine in
potrdi predlagani dnevni red.

Sklep k 3. točki: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1996.

Sklep k 4. točki: skupščina sprejme pred-
lagano delitev čistega dobička za leto 1995
in 1996.

Sklep k 5. točki: skupščina imenuje fir-
mo Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana, za
revizorja družbe.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be je vsem delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, Dunajska 5/IX, vse delovne dni
od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z oznako A, B in
C sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci
morajo predložiti pisna pooblastila.

Delničarji in njihovi pooblaščenci mora-
jo svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno, z glasovalnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovalnice ob prijavi pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine. Sklepi se spreje-
majo z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje predloge, ki morajo biti obraz-
loženi v pisni obliki, in sicer v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Delo – TČR, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-1742

Uprava Ljubjanske borze vrednostnih pa-
pirjev, d.d., Ljubljana, na podlagi 283. čle-
na zakona o gospodarskih družbah in 29.
člena statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljub-
ljana, z dne 15. 5. 1995 sklicuje

11. skupščino
delničarjev Ljubljanske borze

vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 27. maja 1997 ob 10. uri v

prostorih Ljubljanske borze vrednostnih pa-
pirjev, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: delovnega pred-
sedstva in preštevalk glasov.

3. Obravnava in sprejem novega poslov-
nika skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se nov poslov-
nik skupščine v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta borze.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta borze v predloženem besedilu.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave borze.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

6. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: izkazan dobiček za leto
1996 v višini 122.000 SIT se razporedi v
nerazporejen dobiček.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-
zorja borze za poslovno leto 1997 se imenu-
je revizijska družba Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana.

8. Spremembe v članstvu nadzornega
sveta, razrešitve in imenovanja.

Nadzorni svet predlaga sklep:
a) Razrešijo se naslednji člani nadzorne-

ga sveta:
– prof. dr. Ivan Ribnikar, Ekonomska fa-

kulteta Ljubljana,
– mag. Darko Tolar, NKBM, d.d., Mari-

bor,
– mag. Marko Voljč, NLB, d.d., Ljub-

ljana;
b) Za nove člane nadzornega sveta se

izvolijo:
– Cvetka Selšek, SKB Banka, d.d.
9. Predstavitev smernic poslovne politi-

ke za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

stavljene smernice poslovne politike.
Ljubljanska borza

vrednostnih papirjev, d.d.,
Generalni direktor

predsednik nadzornega sveta
namestnik gen. direktorja

Ob-1743

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in in-
ženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje

skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in

inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni dvorani

Upravne enote Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik, Trg mladinskih delovnih bri-
gad 7, Ljubljana, dne 12. 6. 1997 ob 16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene

sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje verifikacijske komisije,
notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano verifikacijsko komisijo, notarja in
zapisnikarja.

3. Volitve predsednika skupščine in na-
mestnika predsednika skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in namestnika predsedni-
ka.

4. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejema let-

no poročilo uprave za poslovno leto 1996.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagano delitev dobička.
6. Informacija o planu poslovanja za le-

to 1997 in imenovanje družbe za revizijo
računovodskih izkazov v letu 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-
vizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1997 predlagano revizijsko druž-
bo.

7. Sprejem pravil poslovanja z lastnimi
delnicami.

Predlog sklepa: skupščina sprejema pra-
vila poslovanja z lastnimi delnicami.

8. Sklep skupščine o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o oblikovanju sklada lastnih delnic.

9. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagano spremembo statuta IBE, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo druž-
bi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 9. 6.
1997. Prijava pooblaščenca bo veljavna s
predložitvijo pisnega pooblastila. Poobla-
stilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 9. 6. 1997 med 9. in
13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in obrazloženi ter vloženi v roku ene-
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ga tedna po objavi tega sklica. Predloge
lahko delničarji vložijo na sedežu družbe.

IBE, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-1744

Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-
ložniška skupina, d.d., Dunajska 5, Ljublja-
na, vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,

ki bo v sredo 4. junija 1997 ob 15. uri v
veliki dvorani stolpnice Delo na Dunajski 5
v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po redlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1996 v predloženem besedilu.

5. Razrešitev in imenovanje novega čla-
na nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši člana nadzornega sveta in
imenuje novega člana nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugm sklicu
je skupščina ne glede na število prisotnih
delnic.

Gradiva in informacije glede skupščine
so na voljo v tajništvu uprave družbe.

Gospodarski vestnik
uprava družbe

Ob-1745

Na podlagi 7.4. člena statuta trgovske
družbe Metro, d.d., Celje, Prešernova 10,
sklicuje uprava družbe

2. zasedanje skupščine,
ki bo v četrtek 29. maja 1997, ob 12. uri

v prostorih podjetja Engrotuš, Trnovlje 10 a,
Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov zasedanja
skupščine.

Predlog sklepov: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalec glasov ter imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu  uprave  in  potrditev  dnevnega
reda.

2. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja RS
biro Žalec.

3. Potrditev letnega poročila za leto 1996
z načrtom delovanja družbe za leto 1997 in
revizijsko poročilo za leto 1996.

Predlog sklepa:
a) Potrdi se letno poročilo za leto 1996 z

načrtom delovanja družbe za leto 1997 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.

b) Potrdi se poročilo o revidiranju raču-
novodskih izkazov za leto 1996.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o upo-

rabi dobička po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

5. Izvolitev nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: izvoli se nadomestni član
nadzornega sveta po predlogu nadzornega
sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled od 29. aprila 1997 naprej na sedežu
družbe, Prešernova 10, Celje.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno s priporočeno pošto sporočijo
upravi v 7 dneh, od objave sklica, ter s tem
omogočijo upravi in nadzornemu svetu pra-
vočasno pripravo njihovih stališč.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi zastopniki osebno ali po pooblaščen-
cu, če svojo udeležbo priglasijo tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasoval-
nih lističev, ki jih prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer bo seja skupščine in so istoča-
sno vstopnica za udeležbo na skupščini.

V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostoru ob 13. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno od-
ločala ne glede na višino na seji prisotnega
kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.

Trgovska družba Metro, d.d., Celje
uprava

Št. 206/97 Ob-1759

Na podlagi 7.3. točke statuta, d.d., skli-
cujem

1. skupščino
družbe Lesno podjetje Interier, d.d.,

Izola
ki bo v torek, dne 10. 6. 1997 ob 14.30

na sedežu družbe v Izoli, Industrijska cona
b.š.

Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 14. in 14.30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in imenu-
je notarja po predlogu predlagatelja.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Sprememba statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo statuta.

4. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.

5. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo družbe za leto 1996.
6. Razporeditev dobička za leto 1993,

1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev dobička za leto 1993, 1994,
1995 in 1996.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-

vizorja za leto 1997 revizijsko hišo Podbor-
šek-Revizijska družba, k.d., Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu družbe Lesno podjetje Interier, d.d.,
Izola, Industrijska cona, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine na
sedež družbe.

Udeležba na skupščini.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-

ničar družbe sam ali po pooblaščencu oziro-
ma zakonitem zastopniku pod pogojem, da
na sedežu družbe vsaj 5 dni pred sejo (t.j. do
5. 6. 1997 do 13. ure) deponira delniško
potrdilo o številu delnic, ki jih ima oziroma
zastopa.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec

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 za eno uro preložena. Čez eno
uro (ob 15. uri) je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

LP Interier, d.d., Izola
začasni direktor

Ob-1760

Na podlagi 7.3. točke statuta Riko Ko-
munalna oprema, d.d., začasna uprava s so-
glasjem začasnega nadzornega sveta skli-
cuje

1. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Riko

Komunalna oprema, d.d.,
ki bo v sredo, dne 11. 6. 1997 ob 13. uri

na sedežu družbe Riko Komunalna oprema,
d.d., na Litijski cesti 261, Ljubljana-Dobru-
nje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa
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V delovno predsedstvo 1. zasedanja del-
ničarjev Riko Komunalna oprema, d.d., se
izvolijo:

– Jordan Kocjančič – predsednik.
V verifikacijsko komisijo 1. zasedanja

skupščine delničarjev Riko Komunalna
oprema, d.d., se izvolita:

– Ivan Kamnik in Magda Pirnat.
– Delo skupščine ureja notarka Katja

Terčelj Verovšek.
3. Sprejem letnega poročila:
– poročilo začasne Uprave družbe o po-

slovanju družbe v letu 1996,
– poročilo začasnega nadzornega sveta

družbe,
– računovodski izkaz za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo o poslovanju družbe Riko Komunalna
oprema, d.d., v letu 1996.

4. Sprejem sklepa o spremembi firme
družbe.

Predlog sklepa: firma družbe se po no-
vem glasi: Avtotehna Riko, družba za pro-
izvodnjo komunalne opreme, d.d., skrajša-
na firma družbe se glasi: Avtotehna Riko,
d.d.

5. Sprejem novega statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se nov statut

družbe.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-

ta se izvolita s strani delničarjev:
Jordan Kocjančič – predsednik nadzor-

nega sveta,
Janez Bajuk – član in namestnik pred-

sednika nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za revizijo ra-

čunovodskih izkazov.
Predlog sklepa: imenuje se revizorska

družba Constantia, d.o.o. iz Ljubljane, za
revizijo računovodskih izkazov za leto 1996.
Za revizijo računovodskih izkazov družbe
za leto 1997 in naslednja se do sprejema
drugačne odločitve imenuje revizijska druž-
ba KPMG – Slovenija, d.o.o.

8. Poročilo o tekočem poslovanju druž-
be Riko Komunalna oprema.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
tekočem poslovanju družbe Riko Komunal-
na oprema, d.d.

9. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja podjetja.

10. Določitev višine plačila sejnine čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za višino sejnine članom
nadzornega sveta se predlaga 50 DEM za
vsako sejo, izplačano v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije v
8-ih dneh po seji nadzornega sveta.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe Riko Komu-
nalna oprema, d.d., na Litijski cesti 261, od
dneva objave sklica dalje vsak dan med 9.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za ude-
ležbo na Skupščini se delničar izkaže s po-
trdilom o lastništvu delnic, pooblaščenec pa
s pisnim pooblastilom delničarja in potrdi-
lom o lastništvu delnic pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu podjetja.

V tajništvu najavljeni udeleženci podpišejo
seznam prisotnih delničarjev oziroma poob-
laščencev ter prevzamejo glasovalne lističe,
ki služijo kot vpisnica za udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 13.30. Na
ponovnem zasedanju skupščine bo skupšči-
na družbenikov veljavno odločala ne glede
na višino na seji prisotnega kapitala.

Riko Komunalna oprema, d.d.,
začasna uprava

Št. 93/97 Ob-1761

Na podalgi 37. člena statuta družbe Av-
tonabava, d.d., uprava sklicuje

1. sejo skupščine,
ki bo dne 10. 6. 1997 ob 14. uri na sede-

žu podjetja Ljubljana, Zvezna 2a, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
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 sprej-

me poslovnik o delu skupščine družbe v
predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic iz rezerv v višini 20,000.000
SIT.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 93,973.376 SIT, revaloriziran na dan
31. 12. 1996 se deli na:

– nerazporejeni dobiček – 31,293.162
SIT,

– dividende – 62,680.215 SIT,
– bruto dividenda na delnico znaša –

257,92 SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najka-

sneje do 10. 8. 1997.
6. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev članov stalnega nad-
zornega 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.

Izvoli se člane nadzornega sveta v pred-
lagani sestavi.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 30.000 SIT neto za člana in
50.000 SIT neto za predsednika.

9. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo skupščina
imenuje Plus revizija, d.o.o., Ljubljana, Be-
žigrad 1.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu Avtona-
bave, 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 posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve Avtonabava, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave Avtonabave, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zaseda-
njem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
izkažejo svojo identiteto z osebnim doku-
mentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik z izpisom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Avtonabava, d.d., Ljubljana

začasna uprava

Št. 11/97 Ob-1801

Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA ENA d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, sklicuje na osnovi statuta del-
niške družbe

četrto sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe

ATENA ENA d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 9. junija 1997 ob

16. uri v Avkcijski dvorani SKB Auruma,
Slovenska 56 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
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3. Pregled sklepov 3. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznani-

la z uresničevanjem sklepov.
4. Letno poročilo uprave za poslovno le-

to 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1996.
5. Poročilo o opravljeni reviziji za leto

1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o opravljeni reviziji za leto 1996.
6. Imenovanje finančnega revizorja za

leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-

laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. junija 1996 ob 17. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Druž-
be za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.

Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA ENA d.d.

Št. 11/97 Ob-1802

Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA DVE d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, sklicuje na osnovi statuta del-
niške družbe

četrto sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe

ATENA DVE d.d.,
ki bo v sredo, dne 11. junija 1997 ob

16. uri v Avkcijski dvorani SKB Auruma,
Slovenska 56, v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Pregled sklepov 3. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznani-

la z uresničevanjem sklepov.
4. Letno poročilo uprave za poslovno le-

to 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1996.
5. Poročilo o opravljeni reviziji za leto

1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o opravljeni reviziji za leto 1996.
6. Imenovanje finančnega revizorja za

leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-

laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo in dopolnitev statuta
ATENE DVE d.d.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 11. junija 1997 ob 17. uri na is-
tem mestu. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Druž-
be za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.

Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA DVE d.d.

Št. 11/97 Ob-1803

Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe ATENA TRI d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, sklicuje na osnovi statuta del-
niške družbe

tretjo sejo skupščine
Pooblaščene investicijske družbe

ATENA TRI d.d.,
ki bo v četrtek, dne 12. junija 1997 ob

16. uri v Avkcijski dvorani SKB Auruma,
Slovenska 56 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje pred-
sednika skupščine, dveh preštevalcev in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja po predlogu direktorja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Pregled sklepov 2. seje skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se je seznani-

la z uresničevanjem sklepov.
4. Letno poročilo uprave za poslovno le-

to 1996 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo za leto 1996.
5. Poročilo o opravljeni reviziji za leto

1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-

čilo o opravljeni reviziji za leto 1996.
6. Imenovanje finančnega revizorja za

leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje poob-

laščenega revizorja po predlogu nadzorne-
ga sveta.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo in dopolnitev statuta
ATENE TRI d.d.

8. Razrešitev in imenovanje člana v nad-
zorni svet družbe.

Predlog sklepa: na lastno željo se z
12. junijem 1997 razreši članica nadzorne-
ga sveta dr. Iča Rojšek.

Z dnem 12. 6. 1997 se imenuje v nadzor-
ni svet družbe predlagani član. Mandat no-
vemu članu traja do poteka mandata ostalih
članov nadzornega sveta, imenovanih na 1.
seji skupščine, dne 2. 6. 1995.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred skupščino.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 12. junija 1997 ob 17. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu ATENE, Druž-
be za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Slovenska 56, en teden pred
skupščino.

Nadzorni svet Pooblaščene
investicijske družbe ATENA TRI d.d.

Ob-1831

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in člena 10.3. statuta Kmeč-
kega sklada 1, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Kmečkega sklada 1, Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana,

3. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 1, Pooblaščena
investicijska družba d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 9. 6. 1997 ob

8.30 v prostorih Kmečke družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: predsednika skup-
ščine, preštevalk glasov in notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo in revidirane finančne izkaze družbe za
leto 1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za leto 1997.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-
zorja družbe za poslovno leto 1997 se ime-
nuje revizijsko družbo ABECEDA iz Ptuja.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so v skladu z 298. členom za-

kona o gospodarskih družbah pooblastili
Kmečko družbo za upravljanje investicij-
skih skladov d.d. ali pa druge pooblaščence
za uresničevanje glasovalne pravice iz vpla-
čanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 1
d.d., Ljubljana, pisno prijavijo vsaj tri dni
pred skupščino, to je do petka 6. 6. 1997.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavnega potrdila o lastništvu delnic
Kmečkega sklada 1 d.d. ali s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, eno uro pred začetkom
skupščine.
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Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. 6. 1997 ob 15.  uri na istem
naslovu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-
skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana, in sicer od 9. 5. 1997 dalje od
11.  do 12.  ure.

Kmečki sklad 1
direktor

Ob-1832

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in člena 10.3. statuta Kmeč-
kega sklada 2, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Kmečkega sklada 2, Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana,

3. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 2, Pooblaščena
investicijska družba d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 9. 6. 1997 ob

10. uri v prostorih Kmečke družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: predsednika skupšči-
ne, preštevalk glasov in notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo in revidirane finančne izkaze družbe za
leto 1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za leto 1997.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-
zorja družbe za poslovno leto 1997 se ime-
nuje revizijsko družbo ABECEDA iz Ptuja.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so v skladu z 298. členom za-

kona o gospodarskih družbah pooblastili
Kmečko družbo za upravljanje investicij-
skih skladov d.d. ali pa druge pooblaščence
za uresničevanje glasovalne pravice iz vpla-
čanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 2
d.d., Ljubljana, pisno prijavijo vsaj tri dni
pred skupščino, to je do petka 6. 6. 1997.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavnega potrdila o lastništvu delnic
Kmečkega sklada 2 d.d. ali s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. 6. 1997 ob 15. uri na istem
naslovu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-
skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana, in sicer od 9. 5. 1997 dalje od
11. do 12. ure.

Kmečki sklad 2
direktor

Ob-1833

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in člena 10.3. statuta Kmeč-
kega sklada 3, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Kmečkega sklada 3, Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana,

2. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 3, Pooblaščena
investicijska družba d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 9. 6. 1997 ob

11.30 v prostorih Kmečke družbe za uprav-
ljanje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: predsednika skupšči-
ne, preštevalk glasov in notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo in revidirane finančne izkaze družbe za
leto 1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za leto 1997.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-
zorja družbe za poslovno leto 1997 se ime-
nuje revizijsko družbo ABECEDA iz Ptuja.

5. Informacija o zaključku vpisovanja
delnic druge emisije.

Predlog sklepa: sprejme se informacija o
zaključku vpisovanja druge emisije delnic.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so v skladu z 298. členom za-

kona o gospodarskih družbah pooblastili
Kmečko družbo za upravljanje investicij-
skih skladov d.d. ali pa druge pooblaščence
za uresničevanje glasovalne pravice iz vpla-
čanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
Skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 3
d.d., Ljubljana, pisno prijavijo vsaj tri dni
pred skupščino, to je do petka 6. 6. 1997.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavnega potrdila o lastništvu delnic
Kmečkega sklada 3 d.d. ali s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje inve-
sticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana, eno uro pred začetkom skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. 6. 1997 ob 15. uri na istem
naslovu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-

skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana, in sicer od 9. 5. 1997 dalje od
11. do 12. ure.

Kmečki sklad 3
direktor

Ob-1834

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in člena 10.3. statuta Kmeč-
kega sklada 4, Pooblaščene investicijske
družbe d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Kmečkega sklada 4, Pooblaščene investicij-
ske družbe d.d., Ljubljana,

1. sejo skupščine
družbe Kmečki sklad 4, Pooblaščena
investicijska družba d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 9. 6. 1997 ob 13.

uri v prostorih Kmečke družbe za upravlja-
nje investicijskih skladov d.d., Ljubljana,
Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: predsednika skupšči-
ne, preštevalk glasov in notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo in revidirane finančne izkaze družbe za
leto 1996.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za leto 1997.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revi-
zorja družbe za poslovno leto 1997 se ime-
nuje revizijsko družbo ABECEDA iz Ptuja.

5. Odpoklic  člana  nadzornega  sveta
zaradi odreka članstvu in izvolitev novega
člana.

Nadzorni svet predlaga sklep: odpokliče
se člana nadzornega sveta zaradi odreka
članstvu ter se imenuje novega člana nad-
zornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje:
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili bodisi Kmeč-
ko družbo za upravljanje investicijskih skla-
dov d.d. ali pa druge pooblaščence za ure-
sničevanje glasovalne pravice iz vplačanih
delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo v skladu s
točko 10.3.3. statuta Kmečkega sklada 4
d.d., Ljubljana, pisno prijavijo vsaj tri dni
pred skupščino, to je do petka 6. 6. 1997.
Prijava bo veljavna s predložitvijo kopije
veljavnega potrdila o lastništvu delnic
Kmečkega sklada 4 d.d. ali s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov d.d., Ljubljana, Stegne
21, Ljubljana, eno uro pred začetkom
skupščine.

Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 9. 6. 1997 ob 15. uri na istem
naslovu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.
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Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe za upravljanje investicij-
skih skladov d.d., Ljubljana, Stegne 21,
Ljubljana, in sicer od 9. 5. 1997 dalje od
11. do 12. ure.

Kmečki sklad 4
direktor

Št. 91/97 Ob-1791

Tiskarna Kurir Ljubljana, d.d., Parmova
39, sklicuje

1. redno sejo skupščine
Tiskarne Kurir Ljubljana, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 12. 6. 1997 ob 17. uri v
Družbenem  domu  v  Ljubljani,  Staničeva 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo glasovanja, zapisnikar in notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnika za
delo skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnika za delo skupščine.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet.
4. Določitev sejnine za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnino

za člane nadzornega sveta.
5. Poslovno poročilo za leto 1996 in

predlog za pokrivanje izgube oziroma raz-
delitev dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
poslovno poročilo družbe za leto 1996 in
predlog za pokrivanje izgube oziroma
razdelitev dobička.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe.

Glasovalno pravico uresničuje delničar na
skupščini osebno ali preko pooblaščencev.

Pooblastilo za glasovanje mora biti pi-
sno in mora za fizične osebe vsebovati ime,
priimek in naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, kraj in datum ter podpis pooblastite-
lja; za pravne osebe pa priimek, ime in na-
slov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine, tudi če niso delni-
čarji.

V primeru, da zasedanje skupščine ne
bo sklepčno, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 18. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Tiskarna Kurir Ljubljana, d.d.
začasna uprava in začasni nadzorni svet

Ob-1790

Na podlagi 20. člena statuta družbe To-
varna krmil Žalec, d.d., začasna uprava in
začasni nadzorni svet sklicujeta

1. skupščino delničarjev,
ki bo v Žalcu, 12. junija 1997 ob 14. uri

v prostorih hotela v Žalcu-banketna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.

2. Razdelitev dobička za poslovna leta
1993, 1994 in 1995.

3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
4. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev nadzornega sveta.
5. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta.
6. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1996.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se organi

skupščine v predlagani sestavi.
2. Sklep k 2. točki: sprejme se predlaga-

na razdelitev dobička po predlogu uprave.
3. Sklep k 3. točki: sprejme se predlaga-

no oblikovanje sklada lastnih delnic.
4. Sklep k 4. točki: razreši se člane zača-

snega nadzornega sveta in izvoli nov nad-
zorni svet po predloženem predlogu.

5. Sklep k 5. točki: določijo se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

6. Sklep k 6. točki: za revizorja za po-
slovno leto 1996 se imenuje predlagana re-
vizorska družba.

Predlagatelj sklepov o imenovanju revi-
zorja in izvolitvi članov nadzornega sveta je
začasni nadzorni svet, ostale sklepe predla-
ga začasna uprava.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Vrečerjevi 13 v Žalcu
vsak delovni dan v tednu med 8. in 12. uro
od 14. maja 1997 dalje.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaš-
čenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala skupš-
čina. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob
sklicu predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 16. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse delničarje, ki se
nameravajo udeležiti skupščine, da svojo
udeležbo pisno najavijo začasni upravi druž-
be do 9. junija 1997.

Tovarna krmil, Žalec, d.d.
začasna uprava

Ob-1793

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 48. člena statuta delniš-
ke družbe sklicujemo

3. redno skupščino
Kovinoplastike Lož, d.d.,

ki bo v četrtek, 12. junija 1997, ob
15. uri, v prostorih Doma kulture v Starem
trgu pri Ložu, C. Notranjskega odreda.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

3. Predlog delitve dobička.
4. Imenovanje revizorske hiše.
5. Ustanovitev sklada lastnih delnic.

6. Predlog za povečanje osnovnega ka-
pitala.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta na
predlog delničarjev.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Skupščina izvoli predsednika

skupščine, preštevalca glasov, zapisnikarja
in imenuje notarja.

Ad 2) Skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1996 na podlagi mnenja nadzornega
sveta in revizorskega poročila.

Ad 3) Skupščina sprejme predlagano de-
litev dobička na predlog uprave in nadzor-
nega sveta ter mnenja nadzornega sveta.

Ad 4) Skupščina sprejme predlagano re-
vizorsko hišo za leto 1997 na predlog nad-
zornega sveta.

Ad 5) Skupščina sprejme sklep o ustano-
vitvi sklada lastnih delnic in vira sredstev.

Ad 6) Skupščina sprejme sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala.

Ad 7) Skupščina razreši člana nadzorne-
ga sveta in izvoli predlaganega kandidata za
člana nadzornega sveta.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ložu, C. 19. oktobra 57, p. Stari trg pri
Ložu, v vložišču splošno kadrovskega sek-
torja, vsak delovni dan v tednu od 11. do 14.
ure od 9. 5. 1997 do dneva skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v
7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v 3 dneh pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma de-
ponirajo pooblastilo za zastopanje. Poobla-
stilo mora biti pisno. Člani nadzornega sve-
ta in uprave se lahko udeležijo skupščine,
tudi če niso delničarji.

Delničarji na skupščini glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku (vodji
programa notranjega odkupa), na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
skupščinski prostor, ko tudi podpišejo sez-
nam prisotnih udeležencev.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt eno uro pred začetkom skupš-
čine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 12. junija 1997 ob 17. uri v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Kovinoplastika Lož

uprava, d.d.

Kovinoplastika Lož, d.d., odbor Združe-
nja delničarjev, na podlagi 12. in 14. člena
delničarskega sporazuma kot pogodbe o us-
tanovitvi združenja delničarjev

sklicujemo
sestanek udeležencev navedenega spo-

razuma, ki bo dne 15. 5. 1997 ob 19. uri v



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1992 Št. 25 – 9. V. 1997

prostorih menze Kovinoplastike Lož, d.d., z
istim dnevnim redom, kot je naveden v skli-
cu skupščine delniške družbe.

Kovinoplastika Lož, d.d.
Odbor združenja

Št. 180/97 Ob-1792

Na podlagi 30. člena statuta LB Pomur-
ske banke, d.d., Murska Sobota, upravni od-
bor sklicuje

10. sejo zbora banke,

ki bo v četrtek, 12. junija 1997, ob 10.
uri v prostorih hotela Diana (kavarna) v
Murski Soboti.

Za zbor predlagamo naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev zbora banke, sprejetje dnev-
nega reda, izvolitev delovnih teles in ime-
novanja notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme v
predlagani vsebini dnevni red in predlog za
delovno predsedstvo, treh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja ter imenuje notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju LB Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota, s finančnim re-
zultatom za leto 1996.

2.1. Poslovno poročilo in letni obračun
LB Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
za leto 1996 s predlogom razporeditve do-
bička.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in letni obračun LB Pomurske banke,
d.d. Murska Sobota, s predlaganimi sklepi
ter razporeditev dobička, ugotovljenega po
revidiranih računovodskih izkazih za leto
1996.

2.2. Revizijsko poročilo o poslovanju
banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo revizijske hiše Coopers & Lybrand,
d.d., Ljubljana, o reviziji računovodskih iz-
kazov za leto 1996.

2.3. Poročilo nadzornega odbora LB Po-
murske banke, d.d., Murska Sobota.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo nadzornega odbora LB Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota.

2.4. Predlog ugotovitvenega sklepa o ne-
to dolžnikih LB Pomurske banke, d.d., Mur-
ska Sobota, v letu 1996.

Predlog sklepa: zbor banke ugotovi neto
dolžnike banke za leto 1996.

3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta LB Pomurske banke, d.d, Murska So-
bota.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta LB Pomurske
banke, d.d., Murska Sobota.

4. Predlog ciljev in poslovne politike ter
finančnega plana banke za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme cilje
in poslovno politiko ter finančni plan za
leto 1997.

5. Volitve članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: zbor banke izvoli člane

upravnega odbora LB Pomurske banke, d.d.,
Murska Sobota.

6. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlaganega revizorja za poslovno leto
1997.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi del-

ničarji banke, glasovalno pravico pa imajo
delničarji navadnih delnic na ime, ki so vpi-
sani v delniško knjigo banke 3 dni pred sejo
zbora banke in ostanejo vpisani do konca
seje.

Vsaka redna delnica s pravico do glaso-
vanja daje v zboru 1 glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku.

Skupni zastopnik več delničarjev ne mo-
re imeti več kot 5% glasov.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na zboru po pošti, oddali pa ga
bodo tik pred sejo zbora.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled delničarjem na sedežu banke v
Murski Soboti in v poslovnih enotah v Gor-
nji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru od 8. do
14. ure, 15 dni pred sejo zbora.

Seznam delničarjev je na vpogled 2 delov-
na dneva pred sejo zbora na sedežu banke.

Delničarje prav tako prosimo, da svojo
udeležbo na zboru najavijo 3 dni pred sejo
zbora v tajništvu banke.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne, tj.
12. 6. 1997 ob 12. uri, v istih prostorih.
Zbor bo takrat veljavno odločal ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Pomurska banka

predsednik upravnega odbora

Št. 15 Ob-1746

Na osnovi 16. člena statuta Factor ban-
ke, d.d., Ljubljana in sprejetih sklepov
upravnega odbora z dne 24. 4. 1996, sklicu-
je upravni odbor Factor banke, d.d.

8. sejo zbora banke,

ki bo v torek 10. junija 1997 ob 13. uri v
prostorih Factor banke, Železna ulica 16,
Ljubljana, 5. nadstropje.

Dnevni red:
1. Predlog imenovanja predsednika zbo-

ra, verifikacijske komisije, preštevalca gla-
sov in notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log o imenovanju predsednika zbora banke,
verifikacijske komisije, preštevalca glasov
in notarja.

2. Poročilo o poslovanju v l. 1996.
2.1. Poročilo o revidiranju poslovanja za

leto 1996.
2.2. Poročilo direktorja o poslovanju v

letu 1996.
2.3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: zbor banke sprejema po-

ročilo o revidiranju poslovanja za leto 1996
in poročilo direktorja o poslovanju v letu
1996.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1996, ki
znaša 106,098.446,80 SIT se razporedi:

– 37,500.000 SIT za izplačilo dividend,
– 68,598.446,80 SIT v rezervni sklad

banke.
Dividende se delničarjem izplačajo naj-

kasneje do 30. 6. 1997. Dividende za leto
1996 se izplačajo delničarjem, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan sprejema tega
sklepa na zboru banke.

3. Spremembe statuta Factor banke.
Predlog sklepov: zbor banke sprejme

predlagani sklep o spremembi 3. člena sta-
tuta Factor banke, d.d., ki se po novem glasi:

3. člen
Banka opravlja vse vrste bančnih poslov

v Republiki Sloveniji.
Dejavnosti Factor banke so.
a) sprejemanje denarnih vlog domačih

pravnih oseb in vodenje tekočih in žiro ra-
čunov tujih bank v tuji in domači valuti za
opravljanje plačilnega prometa,

b) dajanje in najemanje kreditov,
c) opravljanje poslov plačilnega pro-

meta,
d) nakup terjatev,
e) namensko sprejemanje in vnovčeva-

nje čekov, menic in dpozitov tujih pravnih
oseb kot instrumentov zavarovanja določe-
nih odkupov terjatev in zavarovanja drugih
komercialno bančnih poslov,

f) poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
g) izdajanje vrednostnih papirjev,
h) kupovanje in prodajanje ter upravlja-

nje vrednostnih papirjev domačih in tujih
izdajateljev,

i) prevzemanje in izdajanje poroštev in
garancij ter sprejemanje drugih obveznosti
za svoje komitente.

Ugotovi se, da v predhodnem odstavku
našteta dejavnost po standardni klasifikaciji
dejavnosti spada pod:

1. J65.121 – Dejavnost bank.
2. J65.23 – Drugo finančno posredniš-

tvo.
3. J67.12 – Posredništvo z vrednostnimi

papirji.
4. J67.13 – Druge pomožne dejavnosti

povezane s finančnim posredništvom.
4. Ugotovitev neto dolžnikov Factor ban-

ke, d.d., za leto 1996.
Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja, da

noben od članov upravnega odbora in nad-
zornega odbora ni predstavnik neto dolžni-
kov banke.

5. Predlog za podaljšanje mandata čla-
nom upravnega in nadzornega odbora.

Predlog sklepov: mandat obstoječim čla-
nom upravnega odbora Factor banke, d.d.,
se podaljša za štiri leta od sprejema tega
sklepa.

Mandat obstoječim članom nadzornega
odbora Factor banke, d.d., se podaljša za
dve leti od sprejema tega sklepa.

6. Predlog imenovanja revizorja za leto
1997.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje družba Coopers &
Lybrand, d.o.o., Ljubljana.

7. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe na zboru banke imajo

delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev
najmanj pet delovnih dni pred datumom za-
sedanja zbora banke in ostanejo vpisani do
konca seje.

Verifikacija pooblastil delničarjev bo
potekala 15 minut pred začetkom zbora
banke.

Factor banka, d.d.
predsednik upravnega odbora

Št. 899 Ob-1747

Na podlagi 17. in 30. člena statuta Pro-
banke, d.d., sklicujemo
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8. zbor
Probanke, d.d.,

ki bo v torek, 10. junija 1997 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ulica 27.

Za 8. zbor predlagamo naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev 8. zbora banke, sprejem
dnevnega reda, izvolitev delovnih teles in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
lagani dnevni red in imenuje delovnega
predsednika, dva preštevalca glasov, zapi-
snikarja in notarja, kot je predlagano.

2. Poročilo o poslovanju Probanke, d.d.,
za leto 1996 z računovodskimi izkazi, mne-
njem nadzornega odbora in mnenjem revi-
zorske hiše Coopers & Lybrand ter predlo-
gom za delitev rezultatov poslovanja.

Predlogi sklepov:
2.1. Zbor banke sprejme poslovno poro-

čilo o poslovanju banke z računovodskimi
izkazi za leto 1996, mnenjem nadzornega
odbora in mnenjem revizorske hiše Coopers
& Lybrand.

2.2. Zbor banke ugotavlja, da med člani
upravnega odbora in nadzornega odbora ni-
so predstavniki neto dolžnikov banke.

2.3. Zbor banke sprejme predlog o raz-
poreditvi rezultatov poslovanja Probanke,
d.d., po zaključnem računu za leto 1996.

3. Razvojne usmeritve in temelji poslov-
ne politike za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme raz-
vojne usmeritve in temelje poslovne politi-
ke za leto 1997.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-

vizorja za izvedbo redne revizije poslova-
nja Probanke, d.d., za leto 1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora Probanke, d.d., se lahko udeleži-

jo imetniki navadnih delnic na ime, ki so
vpisani v delniški knjigi najmanj 5 delov-
nih dni pred sejo zbora in imetniki navad-
nih prinosniških delnic, ki najpozneje 5
delovnih dni pred sejo zbora deponirajo
svoje delnice na sedežu banke v Gospodar-
ski ulici 23 v Mariboru, v oddelku za po-
slovanje z vrednostnimi papirji oziroma so
vpisani 5 delovnih dni pred sejo zbora pri
KDD – Centralno klirinški depotni družbi,
d.d., Ljubljana, kar dokazujejo s potrdilom
KDD.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Imenskim delničarjem bo poslano gradi-
vo najmanj 15 dni pred sejo zbora, za ostale
delničarje bo gradivo za sejo na razpolago
na sedežu Probanke, d.d., v Mariboru, Gos-
podarska ulica 23, v oddelku za poslovanje
z vrednostnimi papirji 5 delovnih dni pred
zborom.

Registracija udeležencev zbora bo od 12.
do 12.45.

Če 8. zbor Probanke, d.d., ne bo sklep-
čen, bo ponovno zasedanje istega dne na
istem kraju ob 14. uri.

Zbor bo takrat veljavno odločal ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Probanka, d.d., Maribor
upravni odbor

Ob-1772

Začasna uprava družbe Indos, d.d., v
skladu z 288. členom zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

nasprotne predloge,
k dnevnemu redu skupščine Indos, d.d.,

ki je sklicana 21. 5. 1997 ob 13. uri v
dvorani kina Triglav, Ljubljana, Ob Ljub-
ljanici 36.

Nasprotne predloge so posredovali del-
ničarji, in sicer:

I. Delničarji  Drago  Grilc,  Drago  Br-
žan in Vinko Švigelj predlagajo spremem-
bo 4. točke dnevnega reda 1. redne skupš-
čine delniške družbe, ki naj se po novnem
glasi:

Obravnava in sprejem letnega poročila o
poslovanju družbe v obdobju 1993–1995, s
predlogi sklepov:

a) sprejme se letno poročilo o poslova-
nju družbe v obdobju 1993–1995,

b) ugotovljena izguba se bo pokrivala iz
rezultatov poslovanja in iz rezerv družbe,

c) uprava se zadolži, da pripravi strate-
gijo razvoja družbe do leta 2000 kot osnova
za sanacijo družbe na obstoječi lokaciji.

Utemeljitev nasprotnega predloga: za
sprejem letnega poročila o poslovanju druž-
be v letu 1996 se počaka na poročilo revizij-
ske družbe Ripro in se potem posreduje
skupščini v sprejem. Zaradi nepopolnih in-
formacij začasni nadzorni svet in svet de-
lavcev ni sprejel po predlogu uprave “Stra-
tegijo razvoja družbe do leta 2000” v kateri
se predvideva odprodaja stalnega premože-
nja na obstoječi lokaciji in selitev na nezna-
no lokacijo. Svet delavcev je celo predlagal,
da se ta točka izloči iz dnevnega reda 1.
redne skupščine delniške družbe.

2. 8. točka s predlaganimi sklepi se izlo-
či iz dnevnega reda 1. redne skupščine del-
niške družbe.

Utemeljitev nasprotnega predloga: zača-
sni nadzorni svet družbe in svet delavcev
nista dala soglasje k prodaji nepremičnin.
Po tej ugotovitvi je ta točka brezpredmetna.

3. Z nasprotnimi predlogi bomo obvesti-
li “Združenje delničarjev delniške družbe”,
ki se bo organizirala na prvem sestanku dne
26. 4. 1997 ob 10. uri.

Mnenje začasne uprave: začasna uprava
se strinja z nasprotnim predlogom pod 4.a
točko in ga podpira, predlog pod 4.b točko
je enako kot so ga predlagali sklicatelji, za-
to uprava ne podpira nasprotnega predloga.
Začasna uprava se ne strinja z nasprotnim
predlogom 4.c točke in 8. točke dnevnega
reda in predlaga delničarjem, da sprejmejo
sklepe, kot so jih predlagali sklicatelji
skupščine.

II. Nasprotni predlog malih delnčarjev iz
interne razdelitve in notranjega odkupa, ka-
terih imena so razvidna iz predloga, ki je na
voljo na sedežu družbe, in sicer, da se na-
mesto Franca Ravnika, dipl. inž. za člana v
nadzorni svet predlaga Zorana Petriča.

III. Delničar kapitalski sklad je predla-
gal za člana v nadzorni svet S. Preskarja.

IV. Delničar Slovenski odškodninski
sklad je predlagal za člana v nadzorni svet
M. Legat.

Mnenje uprave: glede na 264. člen ZGD
člane nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev, voli skupščina in zato upra-

va k II., III. in IV. točki ne more podati
svojega mnenja.

Indos, d.d.
začasna uprava

Ob-1800

V skladu z 287. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah uprava egp Emba-
lažno grafičnega podjetja, d.d., Škofja Lo-
ka, dne 29. 4. 1997 sporoča

nasprotne predloge delničarjev
Delničar Slovenski odškodninski sklad

upravi družbe sporoča, da vlaga nasprotne
predloge k 6. in 7. točki dnevnega reda 4.
seje skupščine družbe egp, d.d., Škofja Lo-
ka, in da bo poskušal ostale delničarje pre-
pričati, da bodo na skupščini glasovali za
njegove nasprotne predloge.

6. točka dnevnega reda: umik lastnih del-
nic in zmanjšanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa
Sklepu številka 1 in 2 se doda nov sklep

številka 3, ki se glasi kot sledi: skupščina
pooblašča nadzorni svet za spremembo sta-
tuta v skladu s sklepom skupščine o umiku
delnic.

Obrazložitev: sklep 3 je v skladu s 306/1
členom ZGD.

Stališče uprave
Uprava predlogu sklepa ne nasprotuje,

čeprav je varstvo upnikov zagotovljeno z
načinom poslovanja družbe. Poleg tega, če
se statut spreminja, je smiselno čimveč ure-
diti z enim dokumentom direktno na osnovi
sklepa skupščine.

7. točka dnevnega reda: spremembe in
dopolnitve statuta

Predlog sklepa
Sprejmejo se predlagane spremembe sta-

tuta s spremembami in dopolnitvami, kot
sledi:

Stališče uprave
Uprava predlogu sklepa ne nasprotuje.
Črta se 10. člen predlagane spremembe

statuta.
Obrazložitev: prednostna pravica delni-

čarjev oziroma družbe pri nakupu delnic
pomeni za delničarja družbe dodatno ob-
veznost. V skladu s 307. členom ZGD je za
tako spremembo statuta potrebno soglasje
vseh prizadetih delničarjev, sicer je tak sk-
lep ničen.

Stališče uprave
Osnovni namen 10. člena predlaganih

sprememb statuta ni dodatna obveznost v
obliki odplačne ali neodplačne storitve del-
ničarja ali zaradi omejitve prometa z delni-
cami ampak promet v soglasju z družbo. Če
tega namena ni mogoče doseči s statutarno
določbo, je pričakovana taka aktivnost na
podlagi sporazuma delničarjev.

Tako statutarna določba kot sporazum
delničarjev bi bila odraz stopnje odgovor-
nosti delničarjev do družbe.

Črta se 11. člen predlagane spremembe
statuta.

Obrazložitev: 11. člen predlagane spre-
membe statuta ni v skladu s petim odstav-
kom 4. člena predlaganih sprememb statuta.

Stališče uprave
Uprava predlogu ne nasprotuje, saj se ne

nanaša na bistvene stvari.
egp Embalažno grafično podjetje, d.d.

Škofja Loka
ravnatelj družbe
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Razne objave

Popravek

Št. 312-02-14/97/5 Ob-1822

V javnem razpisu za dodelitev subvenci-
je za obnovo sadovnjakov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 5, z dne 31. I. 1997,
Ob-318, št. 321-02-14/97 se:

– v delu I. Predmet razpisa doda točka:
6. Zahtevke za dodelitev subvencije za

nasade jagod z vsemi zahtevanimi priloga-
mi je zaradi termina sajenja potrebno po-
slati najkasneje do 15. septembra 1997.
Predhodno pa je potrebno najkasneje do
1. junija 1997 poslati napoved obnove za
nasade jagod, izpolnjene na obrazcu 1, z
oznako “napoved obnove – jagode”. Obo-
je se pošlje na naslov: Poslovno združenje
prehrane Slovenije, Slovenska 54, Ljub-
ljana, s pripisom: Za razpis – obnova sa-
dovnjakov (jagode). Za dodelitev sredstev
za nasade jagod po tem razpisu se bodo
upoštevali samo zahtevki upravičencev, ki
bodo poslali napoved obnove pravočasno.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-1748

Na podlagi pravilnika o postopku javne-
ga razpisa za izbiro koncesionarja in načinu
izbire koncesionarja (Uradni vestnik Obči-
ne Mengeš, št. 19/96) in odloka o izvajanju
in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
20/97) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe

pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na

področju Občine Mengeš
1. Koncedent: Občina Mengeš, Sloven-

ska cesta 30, Mengeš.
2. Predmet koncesije: izvajanje lokalne

javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka.

3. Obseg koncesije: celotno območje Ob-
čine Mengeš. Razpisana koncesija se podeli
le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklene za določeni čas, za dobo pet
let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji, za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije;

– da predloži registracijski izpisek regi-
strskega sodišča oziroma obrtno dovolje-
nje;

– da ni v postopku stečaja oziroma likvi-
dacije;

– da pripravi in predloži program izvaja-
nja dimnikarske službe za čas trajanja kon-
cesije;

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki so predmet koncesije ter s tem v zvezi
predloži ustrezna priporočila;

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavno-
sti, ki so predmet koncesije, potekalo v ok-
viru predpisanih standardov in normativov;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potrenciali za izvajanje de-
javnosti, ki so predmet koncesije;

– da pripravi in predloži oceno cene za
svoje storitve, v nominalnem znesku;

– da se obveže zavarovati proti odgovor-
nosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem
dimnikarske službe povzročil tretji osebi,
državi ali občini oziroma položiti ustrezno
varščino.

6. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Pismene ponudbe z zahtevanimi do-

kazili morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti z naslovom Občina Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš, s pripisom: »Ne
odpiraj – ponudba koncesija dimnikarstvo«.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pris-
pele do vključno 30 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1997,
ob 16. uri v prostorih Občine Mengeš. Vse
nepravilno vložene in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi po pravomočnosti
sklenjena koncesijska pogodba.

Občina Mengeš

Št. 6/2-11315/1-97 Ob-1749

Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podla-
gi 8. člena zakona o prometu z nepremični-
nami (Ur. l. SRS, št. 19/76 in 42/86) in
sklepa 19. seje nadzornega sveta Pošte Slo-
venije d.o.o. z dne 19. 3. 1997

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je zemljišče parc. št.
1507/1, vlož. št. 1367 k.o. Bitnje v izmeri
2.108 m2.

2. Zemljišče leži na območju S 15/2, za
katerega je predvidena izdelava ureditvene-
ga načrta. Do izdelave ureditvenega načrta
je dovoljeno:

– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave objektov;

– nadomestna gradnja stanovanjskih obj-
ketov in gospodarskih poslopij;

– izjemoma dopolnilna gradnja kmetije;
– postavitev pomožnih objketov.
3. Izklicna cena je določena na podlagi

cenilnega  zapisnika  in  znaša  4.800 SIT
za m2.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-

publike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

5. Dražitelji se morajo pred javno draž-
bo izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene na žiro račun Po-
šte Slovenije d.o.o., št. 51800-601-180, ki
se bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku
8 dni.

6. Prometni davek ter stroške za vpis v
zemljiško knjigo plača kupec.

7. 50% kupnine, zmanjšane za znesek
vplačane varščine, poravna kupec ob podpi-
su pogodbe, drugo polovico pa v roku 30 dni
po podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru
se pogodba razdre.

8. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na tel. št. 064/262-4621, Franc Dra-
žumerič.

9. Javna dražba bo dne 23. 5. 1997 s
pričetkom ob 9. uri v sejni sobi Pošte Slove-
nije d.o.o., PE Kranj, Poštna ulica 4, Kranj.

Pošta Slovenije d.o.o.

Ob-1750

Likvidacijski upravitelj družbe DA UGO
CALZATURE – MODA, d.o.o., Celje, Sa-
vinova 2 – v likvidaciji, Bojan Župevec,
odvetnik iz Ljubljane, Vurnikova 2, v skla-
du s sklepom Okrožnega sodišča v Celju
opr. št.: 97/00331 z dne 10. 4. 1997 in v
skladu z določilom 381. člena ZGD objavlja
naslednji

poziv upnikom

1. Z dnem 10. 4. 1997 je začet postopek
redne likvidacije družbe DA UGO CALZA-
TURE – MODA, d.o.o., Celje, Savinova 2 –
v likvidaciji.

2. Kot likvidacijski upravitelj je imeno-
van odvetnik Bojan Župevec iz Ljubljane,
Vurnikova 2.

3. Likvidacijski upravitelj poziva upni-
ke, da prijavijo svoje terjatve likvidacijske-
mu upravitelju na naslov: DA UGO CAL-
ZATURE – MODA, d.o.o., Celje, Savinova
2 – v likvidaciji, v roku 30 dni od dneva, ko
je bil ta poziv objavljen v Uradnem listu
RS. Prijave je potrebno vložiti v enem izvo-
du. Prijavam morajo biti priložene vse listi-
ne, ki dokazujejo višino in obstoj terjatve.

4. Dolžniki se pozivajo, da nemudoma
poravnajo vse svoje obveznosti, ki jih imajo
do družbe DA UGO CALZATURE –
MODA, d.o.o., Celje.

Likvidacijski upravitelj
Bojan Župevec

Ob-1778

Na podlagi odloka o pripravi in organi-
zaciji Čipkarskega festivala v Idriji (Ur. l.
RS, št. 23/96) upravni svet Čipkarskega fe-
stivala objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca celotne gostinske
ponudbe na Čipkarskem festivalu v

Idriji od 22. do 24. avgusta 1997
1. Naročnik: Upravni svet Čipkarskega

festivala Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
2. Predmet razpisa je: celotna gostinska

ponudba na Trgu sv. Ahacija na osrednje
dni Čipkarskega festivala od petka, 22. 8.
do nedelje 24. 8. 1997.
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Izvajalec gostinske ponudbe mora zago-
toviti:

– delovanje 4 - 5 gostinskih pultov s po-
nudbo hrane in pijače,

– skrbeti za urejenost in čistočo prosto-
ra, kjer se gostinska ponudba izvaja,

– prevzeti od naročnika po maloprodajni
ceni hrano in pijačo, ki jo bo festival spon-
zorsko prejel,

– v primeru pogodbe med upravnim sve-
tom Čipkarskega festivala in proizvajalcem
posamezne pijače bo izvajalec moral prista-
ti na izključno prodajo pijače iz pogodbe,

– da se za dogajanje na Trgu sv. Ahaca
ne bo pobirala nobena vstopnina ali vstop-
nini podobna obremenitev obiskovalca,

– riziko slabega vremena prevzame iz-
vajalec sam,

– pridobitev ustreznih dovoljenj za pro-
dajo hrane in pijače,

– upoštevanje prostorske ureditve Trga
sv. Ahaca za osrednje dni festivala.

Naročnik bo zagotovil program dogaja-
nja festivala na osrednje dni na Trgu sv.
Ahaca.

Predmet posebnega dogovora med izva-
jalcem gostinske ponudbe in naročnikom bo:

– finančno sodelovanje z namenom pri-
dobiti za večerno zabavo ansambel čim viš-
jega kakovostnega razreda,

– dogovor o prevzemu večjega števila
malic za sodelujoče na festivalu (lani npr.
400 malic).

3. Izhodiščna vrednost pravice do izva-
janja gostinske ponudbe iz tega razpisa je:

varianta A:
750.000 SIT pod pogojem, da izvajalec

sam prevzame najem klopi in miz za 2000 -
3000 gostov in uredi električne in vodovodne
priključke, potrebne za gostinsko ponudbo.

varianta B:
990.000 SIT pod pogojem, da naročnik

prevzame najem klopi in miz za 2000 - 3000
gostov in uredi električne in vodovodne pri-
ključke potrebne za gostinsko ponudbo.

Izhodiščno vrednost variante A in B po-
nudbenik lahko viša.

Tretjina vrednosti iz te točke se plača v 8
dneh po podpisu pogodbe, tretjina pred pričet-
kom festivala in tretjina v 5 dneh po festivalu.

4. Prijava na razpis naj obsega:
– ustrezno registracijsko dokumentacijo

gostinca,
– reference in priporočila,
– izjavo o sprejemanju vseh razpisnih

pogojev,
– izbiro variante A ali B,
– morebitno višjo ponudbeno vrednost

od izhodišče v 3. točki tega razpisa,
– opis predvidene gostinske ponudbe na

Čipkarskem festivalu,
– načrt urejenosti in čistoče na gostin-

skem delu prireditvenega prostora.
5. Merila za izbor izvajalaca gostinske

ponudbe:
Med pravočasno prispelimi ponudbami

bo komisija izbrala izvajalca z boljšimi re-
ferencami, višjo ponudbeno vrednostjo od-
daje izvajanja gostinske ponudbe in boga-
tejšo in celovitejšo gostinsko ponudbo.

6. Rok za oddajo prijav je od 9. do 26.
maja 1997.

Odpiranje ponudb bo v sredo, 28. maja
1997 ob 11. uri v veliki sejni sobi Občine
Idrija.

7. O izbiri izvajalca bo odločal organi-
zacijski odbor upravnega sveta Čipkarske-
ga festivala in vse ponudnike o izbiri obve-
stil v 8 dneh po odpiranju ponudb.

8. Informacije dobite na tel. Občine Idri-
ja 71-788.

Upravni svet
Čipkarskega festivala

Ob-1665

Počitniška skupnost Hrastnik objavlja po
pooblastilu lastnikov počitniškega naselja
“Pineta” v Novigradu (Citanova) v Repub-
liki Hrvaški

javno zbiranje
ponudb za prodajo oziroma oddajo v

najem nepremičnin
1. Predmet prodaje oziroma najema so

naslednje nepremičnine v počitniškem na-
selju “Pineta” v Novigradu (Citanova) v Re-
publiki Hrvaški:

a) 10 montažnih počitniških hišic, vsaka
v izmeri 56 m2, – v vsaki hišici so trije
apartmaji,

b) 5 bungalovov, vsak v izmeri 47 m2,
c) centralni objekt (s kuhinjo, dvema je-

dilnicama, bifejem) površine 405 m2,
d) pripadajoče zemljišče parc. št. 280/2

v izmeri 10.000 m2, vpisano pod vl. št. 1270
k.o. Novigrad v Republiki Hrvaški.

2. Izhodiščna cena za prodajo nepremič-
nin znaša 800.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila.

Najemnik bo moral prevzeti stroške us-
posobitve centralnega objekta in tekoče
stroške vzdrževanja in obratovanja. Ostali
pogoji najema se bodo določili z najemno
pogodbo.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Prednost bodo imele ponudbe
za odkup nepremičnin.

Pravne osebe morajo k ponudbi priloži-
ti kopijo sklepa o registraciji pravne osebe
ter dokazilo o finančni sposobnosti pravne
osebe (npr. bilanco stanja in uspeha za pre-
tekli dve leti ali obrazca BON 1 in BON 2
ne starejša od 30 dni), fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu Republike Hr-
vaške.

4. Način in rok plačila kupnine oziroma
najemnine bo dogovorjen s kupoprodajno
oziroma najemno pogodbo.

5. Pisne ponudbe pošljite v 15 dneh po
objavi na naslov Počitniška skupnost Hrast-
nik, Pot V. Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v zapr-
ti kuverti z navedbo “ponudba”.

Ponudniki bodo o uspehu na razpisu ob-
veščeni v 15 dneh po končanem zbiranju
ponudb.

Ponudba prodajalca oziroma najemoda-
jalca ne zavezuje k sklenitvi pogodbe.

6. Prometni davek, druge dajatve in
stroški v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

7. Nepremičnine so naprodaj po sistemu
videno-kupljeno.

8. Vse dodatne informacije in možne ter-
mine ogleda nepremičnin lahko ponudniki
dobijo pri Kovač Francu na Upravni enoti
občine Hrastnik, Pot V. Pavliča 5, Hrastnik,
ali po tel. 0601/43-736.

Počitniška skupnost Hrastnik

Št. 12 Ob-1756

Iskra SEM SPS Servis poslovnih stavb
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, objavlja

zbiranje ponudb
1. Naročnik je upravitelj poslovne stav-

be Iskra SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet zbiranja ponudb:
a) fizično varovanje poslovne stavbe,
b) recepcijska dela s kontrolo vstopov,
c) kontrola prometa avtomobilov in ljudi

pri zadnjem vhodu (od 7. do 17. ure),
d) ureditev parkiranja.
3. Pričetek dela: po dogovoru.
4. Pogoji za prijavo: pooblaščena orga-

nizacija za varovanje z licenco za opravlja-
nje dela.

5. Pogoj za prijavo za zbiranje ponudb je
dana obveza za prevzem in sprejem vseh
delavcev, ki sedaj opravljajo to dejavnost v
Iskra SEM SPS-u v delovno razmerje za
nedoločen čas.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost in stalnost ponujene
cene,

– dosedanje reference,
– kakovost in celovitost ponudbe.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
a) dokazilo o registraciji firme,
b) dokazilo o licenci za opravljanje de-

javnosti,
c) predlog organizacijskega reševanja

varovanja PS,
d) predlog pogodbe s ponujeno ceno po

posameznih nalogah.
7. Rok prijave je 14 dni od objave v

Uradnem listu RS in začne teči naslednji
dan od dneva objave, izteče pa se 14. dan ob
24. uri. Prijave oddane na pošti veljajo za
pravočasne, če imajo poštni žig, ki se ujema
z danim rokom prijave.

8. Prijavo ponudniki pošljejo na naslov
Iskra SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana.
Prijave naj ponudniki pošljejo v zaprti ku-
verti, kjer je poleg gornjega naslova v le-
vem spodnjem kotu napis: »varovanje po-
slovne stavbe«.

9. Komisija bo ponudbe iz tega razpisa
po zaključenem razpisu pregledala in po po-
trebi od ponudnikov zahtevala dodatne in-
formacije.

10. O svoji odločitvi bo komisija vse po-
nudnike pismeno obvestila.

11. Ogled prostorotv je možen po pred-
hodni najavi. Eventualne dodatne informa-
cije dajeta upravnik Božo Verbič in vodja
operative Bojan Andolšek, Tržaška 2, Ljub-
ljana, osebno ali po telefonu 12-54-020 in
211-700.

Št. 12 Ob-1757

Iskra SEM SPS Servis poslovnih stavb
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, objavlja

zbiranje ponudb
1. Naročnik je upravitelj poslovne stav-

be Iskra SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana.

2. Predmet zbiranja ponudb za oddajo
del:

a) redno, tedensko, mesečno čiščenje sa-
nitarnih, poslovnih in skupnih prostorov,
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dvorišča in parkirnih prostorov poslovne
stavbe Tržaške 2 (ca. 2900 m2),

b) čiščenje ostalih poslovnih prostorov
glede na individualno sklenjene pogodbe s
posameznimi naročniki (ca. do 6.000 m2),

c) čiščenje oken.
3. Pričetek dela: po dogovoru.
4. Ponudbe lahko pošljejo firme in sa-

mostojni podjetniki, ki imajo kot osnovno
dejavnost čiščenje poslovnih prostorov in
so registrirani za opravljanje razpisane de-
javnosti.

5. Pogoj za prijavo na zbiranje ponudb
je dana obveza ponudnika za prevzem in
sprejem vseh delavcev, ki opravljajo to de-
javnost v ISKRA SEM SPS-u v delovno
razmerje za nedoločen čas.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– dosedanje reference,
– konkurenčnost cene.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
a) dokazilo o registraciji,
b) opis ponujenih storitev s cenikom,
c) dosedanje reference,
d) predlog pogodbe s ponujeno ceno po

posameznih nalogah.
7. Rok prijave je 14 dni od objave v

Uradnem listu RS in začne teči naslednji
dan od dneva objave, izteče pa se 14. dan ob
24. uri. Ponudbe oddane na pošti veljajo za
pravočasne, če imajo poštni žig, ki se ujema
z danim rokom prijave.

8. Ponudbo naj ponudniki naslovijo na
Iskra SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana.
Prijave naj ponudniki pošljejo v zaprti ku-
verti, kjer je poleg gornjega naslova v le-
vem spodnjem kotu napis: »čiščenje poslov-
ne stavbe«.

9. Komisija bo ponudbe iz tega razpisa
po zaključenem razpisu pregledala in po po-
trebi od ponudnikov zahtevala dodatne in-
formacije.

10. O svoji odločitvi bo komisija vse po-
nudnike pismeno obvestila.

11. Ogled prostorotv je možen po pred-
hodni najavi. Eventualne dodatne informa-
cije dajeta upravnik Božo Verbič in vodja
operative Bojan Andolšek, Tržaška 2, Ljub-
ljana, osebno ali po telefonu 12-54-020 in
211-700.

Št. 12 Ob-1758

Iskra SEM SPS Servis poslovnih stavb
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, objavlja

zbiranje ponudb
1. Naročnik je upravitelj poslovne stav-

be Iskra SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana.

2. Namen zbiranja ponudb je evidentira-
nje potencialnih izvajalcev za občasna dela
pri vzdrževanju poslovne stavbe:

– mizarska, vodoinstalaterska, električar-
ska, polaganje talnih in stenskih oblog, kle-
parska, zidarska, pleskarska, urejanje okolja.

3. Izvajanje del: po naročilu in na poziv.
4. Na razpis za zbiranje ponudb se lahko

prijavijo firme in samostojni podjetniki, ki
so registrirani za opravljanje razpisanih de-
javnosti.

5. Merila za izbor posameznih ponudni-
kov:

– celovitost ponudbe,
– dosedanje reference,
– konkurenčnost cene,
– odzivni čas ponudnikov.
6. Ponudba naj vsebuje naslednje ele-

mente:
a) fotokopijo dokazila o registraciji,
b) opis storitev, ki jih ponujajo s ceni-

kom,
c) tehnična opremljenost.
7. Čas za oddajo ponudb je 14 dni od

objave v Uradnem listu RS.
8. Ponudbe pričakujemo na naslov Iskra

SEM SPS d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, v
zaprti kuverti, kjer je poleg gornjega naslo-
va v levem spodnjem kotu napis: »vzdrže-
valna dela«.

9. Komisija bo ponudbe po zaključenem
zbiranju ponudb pregledala in po potrebi od
ponudnikov zahtevala dodatne informacije.
Z izbranimi ponudniki bomo sklenili po-
godbo o sodelovanju.

10. O svoji odločitvi bo komisija vse po-
nudnike pismeno obvestila.

11. Ogled prostorov in poslovne stavbe
je možen po predhodni najavi. Eventualne
dodatne informacije dajeta upravnik Božo
Verbič in vodja operative Bojan Andolšek,
Tržaška 2, Ljubljana, osebno ali po telefonu
12-54-020 in 211-700.

Iskra SEM SPS d.o.o.
Ljubljana

Št. 01/97 Ob-1839

Predilnica Laško d.o.o. v stečaju objavlja

javno dražbo
za prodajo osnovnih sredstev

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ob-
sega:

1. Tekstilne stroje in opremo (predilni-
ca, barvarna, predilnica, laboratorij),

2. Stroje in opremo (mehanična in elek-
tro delavnica),

3. Ostalo opremo (kuhinja, viličarji, pi-
sarniški stroji) in je kot celota po seznamu
iz poročila o cenitvi opreme z dne 31. 3.
1997 vredno (likvidacijska vrednost)
14,208.750 SIT, se proda na dražbi, ki bo v
sredo, 21. maja 1997 ob 9. uri v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešerno-
va 22, 3000 Celje.

Specifikacija premoženja, ki se prodaja,
je navedena v cenilnem zapisniku. Premo-
ženje se prodaja kot celota po načelu »vide-
no – kupljeno«.

Izklicna cena za celoto je 14,208.750
SIT.

Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe, ki predložijo dokazilo o
zagotovitvi varščine.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na žiro račun stečajnega dolž-
nika št. 50710-690-1034 pri Agenciji za
plačili promet, ekspozitura Laško, z na-
vedbo »plačilo varščine za javno dražbo«.
Pred začetkom javne dražbe se mora po-
nudnik izkazati s potrejenim prenosnim na-
logom.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.

Uspešni ponudnik, ki je ponudil najvišjo
ceno, oziroma tisti, ki je na dražbi uspel,
mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi in plačati
celotno kupnino na žiro račun stečajnega
dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe
oziroma pred pričetkom demontaže strojev,
za kar je potrebno ob sklenitvi pogodbe
predložiti prvovrstno bančno garancijo na
prvi poziv, sicer se šteje, da je dražitelj od
nakupa odstopil, varščina pa zapade v ko-
rist stečajne mase.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil pro-
dajne pogodbe in plačal celotne kupnine v
določenem roku, se prodaja razveljavi, pla-
čano varščino pa bo zadržal stečajni dolž-
nik. Prometni davek, stroške sestave pogod-
be in druge stroške, povezane s sklenitvijo
prodajne pogodbe in prenosom lastništva
mora plačati kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene po
plačilu kupnine.

Pregled cenilnega zapisnika oziroma og-
led premoženja, ki se prodaja, je možen vsak
torek in sredo od 9. do 11. ure na sedežu
stečajnega dolžnika po predhodnem dogo-
voru s stečajnim upraviteljem Hudej Zvoni-
mirom, Spominska 16, Celje, tel.
063/34-730.

Predilnica Laško d.o.o. v stečaju

Ob-1836

Adriatic, zavarovalna družba d.d. Koper, PE
Celje, Lava 7, Celje, preklicuje veljavnost za-
varovalnih polic in OSE; 1 STAN: 00048572–
00048575, 1-ŽI: 00006228–00006250, 1-ŽI:
00008414–00008415, 1-ŽI: 00008420–
00008425, 1-ŽI: 00027001–00027025,
1-AO-01: 00313979–00313981, 1-AO-01:
00463513–00463513, 1-AO-01: 00463936–
00463936, 1-AO-01: 00463941–00463950,
1-IM: 00118884–00118885, 1-IM: 00118888–
00118890, 1-IM: 00118894–00118895, 1-IM:
00118965–00118965, 1-IM: 00118968–
00118969, 1-IM: 00118974–00118977, 1-IM:
00118981–00118981, 1-IM: 00134175–
00134175, 1-IM: 00134177–00134180, 1-IM:
00134183–00134186, 1-IM: 00134192–
00134200, 1-N: 00011414–00011420, 1-N:
00013679–00013680, 1-N: 00015474–
00015480, 1-N: 00018110–00018110, 1-N:
00018134–00018140, 1-N: 00019409–
00019410, 8-N/1: 00003470–00003470, 8-N/1:
00003540–00003540, 8-N/1: 00004292–
00004300, 8-N/1: 00004405–00004410, 8-N/1:
00005670–00005670, AA-PON-01: 125976–
125977, AA-PON-01: 137486–137486,
AA-PON-01: 137490–137491, AA-PON-01:
137494–137495, AA-PON-01: 137512–
137513, AA-PON-01: 137519–137520,
AA-PON-01: 140801–140810, OZ-3: 80142–
80150, PREIZ.: 3716–3720, PV-1: 189–195,
S-T-44: 00000846–00000850, SE-ŽI-95:
12143–12146, SE-ŽI-95: 14080–14105,
SE-ŽI-95: 14107–14175, STAN/94:
00059652–00059675, STAN/94: 00078478–
00078481, STAN/94: 00078491–00078492,
STAN/94: 00078497–00078500, STAN/94:
00078503–00078505, STAN/94: 00078554–
00078557, STAN/94: 00078559–00078600,
STAN/94: 00078611–00078616, STAN/94:
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Ahlin Janez, Cikava 18, Grosuplje, potni
list št. AA 551844. s-25340

Ambrož Konrad, Samostanska 14, Radlje
ob Dravi, potni list št. BA 079627. p-25025

Apšner Milenko, Cesta Simona Blatnika
10, Velenje, potni list št. AA 442293. p-25113

Balaneskovič Vera, Agrokombinatska 76
a, Ljubljana, potni list št. AA 535437.
s-25042

Baumgartner Gordan, Smrtnikova 4, Ljub-
ljana, potni list št. BA 377503. s-25266

Bedenič Milan, Knezov štradon 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 435523. s-25486

Belej Sonja, Rogoza Del. naselje 23, Mi-
klavž, potni list št. AA 443831. p-25043

Bence Franjo, Genterovci 80, Dobrovnik,
potni list št. AA 821860. p-25086

Bevc Anamarija, Šišenska 33, Ljubljana,
potni list št. BA 187158. s-25339

Bezjak Janez, Rimska ploščad 8, Ptuj, pot-
ni list št. BA 519178. g-25333

Bodiroža Boris, Bevkova 16, Vipava, pot-
ni list št. AA 178982. g-25447

Bojnec Pavel, Dobrovnik 252, Dobrov-
nik, potni list št. AA 214804. p-25115

Brezovnik Greta Terezija, Ruplova 19,
Maribor, potni list št. BA 1380. p-25123

Camlek Boštjan, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, potni list št. AA 892686, izdala
UE Škofja Loka. s-25062

Cerar Matija Bogdan, Gradišče 45, Luko-
vica, potni list št. BA 598635. s-25181

Cokan Miran, Cesta na Lavo 11, Žalec,
potni list št. BA 427457. p-25124

Cota Jasmina, Kacova 4, Maribor, potni
list št. BA 10003. p-25146

Časar Marija, Ljubljanska cesta 49 a, Ve-
lenje, potni list št. AA 373843. p-25092

Čeman Enes, Gorenje Blato 92, Škofljica,
potni list št. AA 145160. s-25376

Čepin Magdalena, Voduce 42 a, Gorica
pri Slivnici, potni list št. BA 460623. p-25077

Črešnar Bogdan, Stari log 26, Pragersko,
potni list št. BA 492710. p-25039

Džehverovič Elvis, Rusijanov trg 9, Ljub-
ljana, potni list št. BA 289669. s-25236

Drobnjak Aleksandar, Ljubljanska 83,
Domžale, potni list št. BA 174752. s-25098

Emeršič Anita, Rozmanova 17, Koper,
petletno listino, št. AI66898. g-25406

Ferk Matjaž, Mariborska 27, Dravograd,
potni list št. AA 690402. p-25073

Flisar Simon, Talanjijeva 11, Murska So-
bota, potni list št. BA 451078. p-25117

Fujs Majda, Gasstrasse 16-18, Solingen,
potni list št. AA 993657. p-25013

Galunič Mario, Ul. bratov Greifov 32, Ma-
ribor, potni list št. AA 731718. p-25122

Goenter Gustav, Radmožanci 7, Dobrov-
nik, potni list št. AA 520042. p-25014

Graj Daniela, Šolska cesta 1, Brestanica,
potni list št. AA 926324. p-25136

Gregorc Dušan, Pirnatova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 93276. s-25455

Guid Nuška, Glinškova 22, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 678267. s-25241

Heine Ljubica, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 535352. s-25346

Hohler Jožef, Žiče 36, Loče, potni list št.
BA 592474. p-25035

Horvat Kristjan, Župančičeva 6, Lendava,
potni list št. BA 234256. p-25142

Jakič Stanko, Fabianijeva 35, Ljubljana,
potni list št. AA 596928. s-25472

Jemelka Marija, Videm 13, Dol pri Ljub-
ljani, potni list št. BA 291073. s-25238

Justin Robert, Merčnikova 1 a, Ljubljana,
potni list št. AA 455352, izdala UE Ljublja-
na. s-25055

Kokot Ivan, Turški vrh 33 a, Zavrč, potni
list št. AA 616391. g-25321

Kaluđerović Štefan, Pušča 125, Černelav-
ci, potni list št. AA 368856. p-25030

Kastelic Veronika, Lože 4, Vipava, potni
list št. AA 220322. g-25452

Kastelic Vili, Lože 4, Vipava, potni list št.
BA 123197. g-25451

Klavžar Marijan, Pionirska pot 1, Žiri, pot-
ni list št. AA 148856. s-25215

Klobčar Avgust, Strma pot 2, Dolenja vas,
potni list št. AA 387617. g-25221

Kožuh Dejan, Titova cesta 27, Maribor,
potni list št. BA 468269. p-25139

Končar Iztok, Loška 8, Litija, potni list št.
BA 198617. s-25157

Koprivec Bojan, Staretova 37, Kranj, potni
list št. BA 191677, izdala UE Kranj. g-25483

Koprivec Ljubica, Staretova 37, Kranj,
potni list št. BA 191668, izdala UE Kranj.
g-25151

Korać Azem, Bistrica, Kovorska 21, Tr-
žič, potni list št. AA 362460. p-25001

Košir Igor, Majde Vrhovnikove 32, Ljub-
ljana, potni list št. BA 379327. s-25305

Kranar Maks, Cesta 9. avgusta 87, Zagor-
je, potni list št. AA 116313. p-25068

Krofl Marjan, Jerajeva 9, Celje, potni list
št. AA 541038. g-25332

Krušec Branko, Klunova 14, Ljubljana,
potni list št. BA 14524. s-25336

Kukovec Igor, Herbersteinova 33, Ljub-
ljana, potni list št. AA 169135. s-25482

Kurent Angelca, Gajeva 9, Preserje pri
Radomljah, potni list št. BA 399118, izdala
UE Domžale. s-25050

Kustec Miran, Pavlovci 15 d, Ormož, pot-
ni list št. BA 154222. g-25162

Kuzma Bojan, Cankova 21 a, Cankova,
potni list št. BA 451190. p-25012

Kveronja Suzana, Ribiška pot 4, Dravo-
grad, potni list št. BA 238020. p-25060

Lah Marija, Mucherjeva 10, Ljubljana,
potni list št. BA 189993. s-25233

Lesjak Davorina, Maistrova 3, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 373018. g-25448

00078619–00078620, TO-1: 00005976–
00006000, Z-3: 120542–120550, ZEL.
KARTE: 00338246–00338250, ZEL. KARTE:
00417641–00417641, ZEL. KARTE:
00418621–00418623, ZEL. KARTE:
00435444–00435444, ZEL. KARTE:
00435450–00435450, ZEL. KARTE:
00435460–00435460, ZEL. KARTE:
00435836–00435836, ZEL. KARTE:
00435841–00435842, ZEL. KARTE:
00435844–00435850.

Ob-1837

Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih pooblastil za-
varovalnih zastopnikov: 041010001,
041010002, 041010003, 041010004,
041010005, 041010006.

Činžar Marija, Raztez 7, Brestanica, pre-
klicuje priglasitveno dovoljenje, št.
19-0628-95, izdala RUJP, izpostava Krško
dne 4. 1. 1995. g-25112

Dimitrovski Dimitar, Celovška 264,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
033953/3541/00-37/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije. s-25171

Franko Peter, Tržaška 270, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, št.
28-0294/94, izdala RUJP izpostava Ljublja-
na Vič-Rudnik. s-25334

HBH d. o. o., Leskovškova 2, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila, št. šasije VSSZZZ6KZVR007100, št.
motorja AEX 417416, model Cordoba 1. 4
SE. s-25479

Kassel d. o. o, Dolenjska 24, Ljubljana,
preklicuje štampiljko štirioglate vodoravne
oblikez vsebino: Inženiring, mizarstvo, tr-
govina, Kassel d. o. o., Ljubljana, Dolenj-
ska c. 24. s-25155

Lenič Alenka, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, št.
28-1585/94, izdala RUJP izpostava Ljublja-
na-Vič. s-25172

Lužar Branko, Pot na Rakovo jelšo 131,
Ljubljana, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
313-33/89-8, izdal komite za družbeni raz-
voj Občine Novo mesto. s-25240

Meško Eleonora, Rudarska 11, Kisovec,
preklicuje priglasitveni list, št. 61-0068/94,
izdala RUJP izpostava Zagorje. s-25289

Munda Stanka, Polhov Gradec 22, Ljub-
ljana, preklicuje original odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 036011/1250/00-36/1995.
s-25431

Petač Franc, Tacenska 77, Ljubljana,
preklicuje duplikat odločbe obrtnega dovo-
ljenja, št. 032775/0482/00-37/1995. s-25485

Prekoj d. o. o. Mrkun Petra, Cesta Tonč-
ke Čeč 99, Trbovlje, preklicuje zavarovalno
polico, št. 436085, izdala zavarovalnica
Adriatic. g-25424

Sever Peter, Pibernikova 23, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, št. 15-0241/94,
izdala RUJP, izpostava Kamnik. s-25187

Skok Alenka, Mozirje p. p. 20, Mozirje,
preklicuje obrtno dovoljenje, št. 35-0221/94,

mat. št. 5135294, izdala RUJP izpostava
Mozirje. g-25164

Stojanovič Stare Božena, Klopčičeva 4,
Ljubljana, preklicuje poslovne knjige, kar-
tice o nabavi ter inventurne liste za gostin-
ski lokal Regi Ločanček Škofja Loka.
s-25356

Štefanič Milan, Polje c. VI/22, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko z vsebino: Elek-
troinstalacije in servis, Milan Štefanič s. p.
Polje C. VI/22, Ljubljana. s-25292

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Lisec Emil Karol, Cesta talcev 69, Kranj,
potni list št. AA 089468, izdala UE Kranj.
s-25371

Lisec Gabrijela, Cesta talcev 69, Kranj,
potni list št. BA 564439, izdala UE Kranj.
s-25372

Lovrič Milan, Podlubnik 152, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 654977. s-25214

Luznar Sašo, Triglavska 6, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 829641, izdala UE Ljubljana.
s-25211

Majcen Danilo, Videm 3 c, Videm pri
Ptuju, potni list št. AA 21036. g-25279

Mandič Slobodan, Cesta m. Tita 53 a, Je-
senice, potni list št. AA 489693. p-25011

Mazi Franci, Žabnica 8, Notranje Gorice,
potni list št. BA 315450, izdala UE Ljublja-
na. s-25086

Memić Nijaz, Simona Jenka 14, Medvo-
de, potni list št. AA 588377. s-25169

Nedog Iztok, Vrazova 46, Maribor, potni
list št. AA 388527. s-25256

Novak Aleš, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list št. AA 17467. s-25041

Pavlin Darko, Planina 70, Kranj, potni list
št. BA 409104, izdala UE Kranj. p-25140

Pezdirc Evgen, Kamnogoriška 99, Ljub-
ljana, potni list št. AA 320475. s-25442

Pirnat Petra, Dobrteša vas 16 f, Šempeter
v Sav. dolini, potni list št. BA 52015. p-25110

Planko Darja, Ul. bratov Vošnjakov 5, Ce-
lje, potni list št. BA 240410. g-25331

Pleskovič Gregor, Rožanska 5, Ljubljana,
potni list št. BA 447781. s-25093

Pogorevčnik Anton, Javornik 45, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 53687.
g-25277

Pohle Tomaž, Cesta na Ribnik 3 a, Bre-
stanica, potni list št. AA 37221. p-25112

Polajžer Branko, Ločica 77, Polzela, pot-
ni list št. AA 198078. p-25125

Polajžer Marija, Ločica ob Savinji 77, Pol-
zela, potni list št. AA 545321. p-25126

Poljanec Aleš, Kumerdejeva 19, Bled,
potni list št. AA 255878. s-25127

Prpič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list št. BA 62485, izdala UE
Ljubljana. s-25275

Pugelj Milica, Vošnjakova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 153684. s-25113

Ramić Djemo, Štihova 25, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 979554. s-25291

Rebek Denisa, Brdo 22, Bovec, petletno
listino, št. AI 054119. p-25143

Rebek Fabjan, Brdo 22, Bovec, petletno
listino, št. AI 054138. p-25144

Rebek Fabjan, Brdo 22, Bovec, potni list
št. AA 160043. p-25145

Remškar Danijel, Gostičeva 29, Domža-
le, potni list št. AA 961921. s-25068

Rok Anton, Na vasi 34, Rakek, preklic
potnega lista, št. AA 278122 objavljen v UL
RS, št. 23/97. g-25247

Rok Antonija, Na vasi 34, Rakek, preklic
potnega lista, št. BA 214697, objavljen v UL
RS, št. 23/97. g-25246

Ropič Stanislava, Dolga ulica 20, Miklavž
na Dravskem pol., potni list št. AA 969081.
p-25072

Rot Blanka, Glavarjeva 12 a, Ljubljana,
potni list št. AA 315342. s-25323

Rovšnik Iztok, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, potni list št. BA 499548. s-25077

Skušek Katja, Rožna dolina C. II/12,
Ljubljana, potni list št. AA 290201. s-25397

Smolnikar Dragica, Legenska 77, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 388554. g-25160

Somek Vjekoslava, Titova cesta 110, Se-
novo, preklic potnega lista, št. BA 385852,
objavljen v UL RS, št. 54/96. p-25070

Spasojevič Tamara, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana, potni list št. AA 680105.
s-25244

Sporn Lucija, Malenškova 9, Ljubljana,
potni list št. BA 555721. s-25001

Stropnik Alojzij, Kidričeva 23, Velenje,
potni list št. AA 029316. p-25033

Šekoranja Hugo, Smrekarjeva 21, Ljub-
ljana, potni list št. AA 319259. s-25242

Škafar Igor, Lipovci 50 g, Beltinci, potni
list št. AA 665297. p-25138

Škrabar Peter, Cesta zmage 20, Zagorje,
potni list št. AA 946818. p-25108

Talič Damir, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list št. BA 118458. s-25322

Tevč Aleš, Zadobrova 7, Škofja vas, pot-
ni list št. BA 273432. g-25218

Trivundža Milan, Kidričeva 28, Kranj,
potni list št. AA 405589, izdala UE Kranj.
s-25002

Trnolšek Rosanda, Rudarska 16 a, Kiso-
vec, potni list št. BA 130987. p-25042

Turk Matjaž, Prešernova 21, Zagorje, pot-
ni list št. BA 103699. p-25111

Tušar Darko, Gornji trg 21, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 591876. s-25473

Udvanc Janez, Zaloška 83, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 767928. s-25387

Udvanc Marija, Zaloška 83, Ljubljana,
potni list št. AA 767927. s-25388

Uršič Olga, Planina 7, Kranj, potni list št.
AA 347507, izdala UE Kranj. g-25450

Uršič Viktor, Planina 7, Kranj, potni list
št. AA 347506, izdala UE Kranj. g-25449

Vasilić Ljubiša, Planina 2, Kranj, potni
list št. AA 924794, izdala UE Kranj. p-25016

Verč Gregor, Dunajska 418, Ljubljana,
potni list št. AA 245667. s-25133

Vidmar Vladimir, Podlubnik 88, Škofja
Loka, potni list št. AA 787937. s-25224

Vintar Robert, Planinska 19 a, Sevnica,
potni list št. AA 353564. p-25038

Zidanšek Drago, Mestni trg 11, Sloven-
ske Konjice, potni list št. BA 300429.
p-25137

Zidi Nexhmedin, Cesta dveh cesarjev 106
n, Ljubljana, potni list št. BA 591589.
s-25282

Zupančič Stanislav, Tkalska 39, Ljublja-
na, potni list št. BA 15602. s-25037

Žitnik Alojzija, Sp. Laže 26, Loče, potni
list št. AA56320. p-25134

Žmigoc Jože, Lenartova 1, Mežica, potni
list št. AA 840998. p-25071

Druge listine

Ažman Damijana, Višelnica 21 a, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14527. g-25252

Adamović Milenko, Ulica bratov Učakar
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 60514. s-25386

Ajanovič Sanja, Kajuhova 34, Ljubljana,
spričevali 2. in 3. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdana leta 1995-96. s-25163

Aleksič Dušanka, Petrovičeva 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173568. s-25064

Alijagić Sabahudin, Stanetova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14284.
p-25007

Ambrožič Tomaž, Jakhlova 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10441.
s-25178

Andrašec Robert, Ulica bratov Učakar 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
144425. s-25475

Antonič Ljubomir, Goričane 68, Medvo-
de, spričevalo 7. razreda OŠ Preska, izdano
leta 1994. s-25141

Arh Simon, Benedikova 25, Kranj, Alpe-
tourovo vozovnico na relaciji Stražišče-Kranj.
g-25213

Avsec Branko, Vrhnika 2 a, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 0402216.
g-25094

Babič Anton, Potiskavec 7, Struge, voz-
niško dovoljenje, št. 10006. g-25200

Babič Tomaž, Adamičeva 10, Ljubljana,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Valentin Vodnik v Ljubljani leta 1988.
s-25052

Babič Uroš, Strahinj 19 a, Naklo, vozov-
nico, št. 416470. g-25262

Babnik Marija, Zdešarjeva 1, Ljubljana,
spričevalo OŠ Ljubljana Polje, izdano leta
1967. s-25047

Bajželj Milan, Pot na Jošta 37, Kranj, za-
varovalno polico za menagersko zavarova-
nje, št. 318, izdala Zavarovalnica Mercator.
s-25342

Balja Alen, Veliki Obrež 46 a, Dobova,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Krško, smer
elektrotehnik-elektronik, izdano leta 1992.
g-25205

Ban Mojca, Stritarjeva 2, Novo mesto,
delovno knjižico. g-25354

Batič Mario, Osek 12, Šempas, obvezni-
co, št. 04064 s kuponi, izdal Meblo jogi
d. o. o. Nova Gorica dne 22. 1. 1991. g-25223

Baum J., Zagorci 1, Juršinci, delovno knji-
žico. p-25132

Belovič Boštjan, Zupančičeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091456, št. reg. 47175, izdala UE Kranj.
g-25026

Benedičič Uroš, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, preklic vozniškega dovoljenja
objavljenega v UL RS, št. 23/97. p-25062

Benkič Zvonko, Zg. Bistrica 119, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20073. g-25385

Berdajs Bernardka, Spodnji log 49, Sava,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Zagorje, izdano leta 1974 na ime Rozina.
s-25235

Bergant Jana, Podgorje 41, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ru-
dolfa Maistra. g-25081

Bergman Matevž, Pod akacijami 56, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1995. s-25453

Bernard Marija, Podlonk 33, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17983,
izdala UE Škofja Loka. s-25298

Bezjak Silva, Kerenčičeva 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6125. g-25024

Bečirevič Jovanka, Kidričeva 10, Jeseni-
ce, priglasitveni list, št. 14-0794/96, izdana
dne 25. 3. 1996. g-25188

Bižal Peter, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096650, št. reg. 194382. s-25325
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Bilan Tonči, Blata 59, Vodice pri Šibeni-
ku, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole Ljubljana, izdano leta 1979. s-25129

Bizjak Janez, Mavčiče 80, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170643, št.
reg. 40197, izdala UE Kranj. s-25096

Bizjak Ladislava, Zagon 4 b, Postojna,
štiri delnice druge emisije, št. 00754862, iz-
dala banka Mercator. g-25357

Bizjak Mojca, 25. maja 20, Prestranek, tri
delnice tretje emisije, št. 01116967, izdala
Banka Mercator. g-25225

Blagovič Daniel, Stročja vas, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 413924, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. p-25021

Blažič Janko, Kolodvorska 2a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25691.
s-26072

Blažič Andreja, Kolodvorska 2a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21490.
s-26073

Bobik Jože, Draža vas 14 a, Loče, spriče-
valo za šolo voznikov, št. 6581. p-25120

Bobič Dušan, Ul. Tuga Vidmarja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, št. S1045655, št.
reg. 41180, izdala UE Kranj. g-25307

Bogataj Andrej, Levstikova 2, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20590.
g-25400

Bogolin Jože, Mrtvice 33, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9712. p-25085

Bogunovič Branko, Tavčarjeva 17, Ilir-
ska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
28337, izdal LPP. s-25464

Boh Gorazd, Ul. Marka Šlajmerja 21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6079, izdal LPP. s-25232

Bole Andrej, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19240, izdal
LPP. s-25120

Bordon Evelino, Lucija, Šolska 1, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8297.
g-25194

Borec Barbara Jožica, Homec, Bolkova
17 b, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 32033. s-25350

Borišek Bojan, Mamolj 7, Polšnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9871, iz-
dala UE Litija. s-25418

Bradač Blaž, Slomškova 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 184315.
s-25176

Bratina Samo, Šibeniška 1 a, Ajdovščina,
delovno knjižico, št. 14536. g-25353

Bratož David, Levstikova 7, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1806, izdal
LPP. s-25379

Bračun H., Na Dorci 23, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, št. 18981. p-25130

Brenčič Aleš, Pavkarjeva pot 7, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11400.
s-25301

Brezavšček Roberta, Avče 89 a, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-25029

Brinovec Ivan, Ljubečna štekličeva 1,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 43627. g-25142

Brinovec Ivan, Ljubečna Štekličeva 1,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 43627.
p-25079

Brumen Bratanič Zora, Mencingerjeva 14,
Celje, vozniško dovoljenje. p-25022

Bucik Matjaž, Partizanska 2, Kanal, potr-
dilo o homologaciji vozila, št. šasije
WAUZZZ8DZSA105089. g-25427

Budimlič Sabid, Praprošče 18, Litija, de-
lovno knjižico. s-25417

Buermen Lidija, Poklukarjeva 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu, izdala VI. gimnazija Moste
leta 1982. g-25016

Burger Peter, Moste 100, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 15524.
s-25045

Butinar Iztok, Premrlova 10, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5944. g-25439

Capuder Simon, Spodnje Koseze 12, Lu-
kovica, zavarovalno polico št. 1035997, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-25134

Cefula Alojz, Velika Nedelja, Velika Ne-
delja, delovno knjižico. p-251257

Celec Bela, Sebeborci, Martjanci, zavaro-
valno polico, št. 349896, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic. p-25055

Cep Tanja, Ul. Prekomorskih brigad 1,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9595. p-25015

Cicmil Bojana, Vrtnarija 10 b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11476.
s-25445

Cirikovič Elvis, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37808, izdal
LPP. s-25481

Čepin Mihael, Zagroje 42, Lesično, de-
lovno knjižico. p-25135

Černetič Miroslava, Knežak 8, Knežak,
tri delnice druge emisije, št. 669580, izdala
Banka Mercator. g-25226

Čimžar Ciril, Velesovo 34, Cerklje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdal Šolski cen-
ter za kovinarsko in avtomehaniško stroko
Škofja Loka leta 1981. s-25373

Čimžar Ciril, Velesovo 34, Cerklje, za-
ključno spričevalo Šole za voznike Škofja
Loka, izdano leta 1982. s-25374

Čoklc Maja, Cesta na grad 52 a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 41525.
p-25034

Čolić Marko, Kulaši 101, Prnjava, spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdal PŽEKŠ Ljub-
ljana leta 1976. s-25099

Čurič Matija, Trnje 94, Trnje, zavaroval-
no polico, št. 192089. p-25128

Damjanac Tamara, Vošnjakova ulica 20,
Maribor, indeks Medicinske fakultete v Ljub-
ljani. s-25462

Debeljak Uroš, Partizanska pot 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1045397, št. reg. 42187, izdala UE Kranj.
g-25027

Degen Tomaž, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, vojaško knjižico. s-25458

Dekleva Erika, Pivška 6, Postojna, diplo-
mo srednje šole. g-25021

Djedović Sadil, Brod, Brčko, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 10617, izdal LPP.
s-25287

Djordjević Tanja, Miklošičeva 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353772, št. reg. 190261. s-25396

Dolenc Ivan, Goriče 17, Golnik, izgublje-
no karto. g-25430

Domanjko Frančiška Nana, Rakitna 361,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
107937. s-25383

Dragan Irena, Studenec 9, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7149. s-25349

Drakulič Nicole Petra, Prekorje 54, Škof-
ja vas, indeks Filozofske fakultete Ljubljana,
smer umetnostna zgodovina. g-25070

Drožeta Dean, Šolska 15, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9405. g-25404

Drobec Marjan, Dragotinci 17, Videm ob
Ščavnici, delnice, št. 01086386, izdala Ban-
ka Mercator. g-25227

Durn Klemen, Vrhpolje 51, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 1067347.
g-25102

Eržen Franc, Tominčeva 4, Kranj, diplo-
mo, izdano v Kranju. 25209

Euroteam d. o. o., V. Kejžarja 21, Jeseni-
ce, zavarovalno polico, št. 0381650, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-25095

Fakin Matjaž, Rožna dolina C. III 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
215018. s-25470

Farac Bojan, Rojčeva 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 24548, izdal
LPP. s-25139

Fefer Tanja, Pokopališka 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35645, izdala
LPP. s-25304

Ferenčak Miro, Dol. Skopice 38, Krška
vas, vozniško dovoljenje, št. 11144. p-25080

Ferfolja Petra, Brilejeva 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, izdal ŠOU Ljubljana.
s-25168

Filipčič Branko, Pišece 116, Pišece, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole Škof-
ja Loka, izdano leta 1983. g-25073

Flere Andrej, Lazarjeva 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-25216

Franko Janez, Puštal 108, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21109.
s-25408

Fras Gregor, Celjska cesta 96, Slovenj
Gradec, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani, izdan leta 1994. s-25054

Frol Gabrijel, Dolenje 7, Ilirska Bistrica,
zavarovalno polico, št. 0474390, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-25009

Gabrovšek Drago Franc, Bevke 47, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 0310114.
s-25416

Gajšt Vladimir, Spodnje Dobrenje 45, Pe-
snica, spričevalo Poklicne prometne šole Je-
žica, izdano leta 1972. s-25087

Galinec Zvonko, Stojnci 145, Markovci,
delovno knjižico. p-25081

Gazvoda Tanja, Gabrje Portoroška 9, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33582. g-25257

Gašpar Ida, Proletarska 11, Kidričevo, štiri
delnice, izdala banka Mercator. g-25309

Gerželj Borut, Lokev 50, Divača, zavaro-
valno polico, št. 0338231, izdala zavaroval-
nica Adriatic. g-25202

Gerželj Nataša, Ul. II. prekom. brigade 41
c, Koper, abonament, izdal LPP. s-25469

Gerdina Tomaž, Šmarska cesta 13, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41554. s-25471

Gimpelj Janez, Ragovska 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25104.
s-25335

Glavan Jože, Strahomer 16, Ig, spričevalo
Poklicne avtomeh. šole Ljubljana, št. 3547,
izdano leta 1972. g-25268

Glavan Marjan, Gotska ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157543, S 42706, izdala UE Ljubljana.
s-51051

Glavač Marjan, Cankarjeva 50, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22815.
p-25093
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Gledj Stojan, Kamnogoriška 26, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101035854, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-25297

Godejša Melita, Žerovnica 45, Grahovo,
spričevalo 3. letnika, izdala Srednja šola teh-
niških strok in osebnih storitev v Ljubljani
leta 1993. s-25063

Godnik Jernej, Brodarjeva 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 43418. p-25017

Godnič Luka, Gogalova 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S474663,
št. reg. 30799, izdala UE Kranj. g-25391

Gornik Milan, Dol. stara vas 11, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
869. g-25107

Gosar Stanko, Poljane 14, Cerkno, potrdi-
lo o znanju CPP. p-25106

Grabnar Vesna, Vorančeva 16, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 24104,
izdal LPP. s-25348

Grajžl Stane, Dušana Kvedra 36, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10714.
p-25065

Gračner Slavko, Laško, spričevalo.
p-25107

Gregorin Nikolaj Vincencij, Ihan Tabor-
ska 6, Domžale, pomočniški izpit, izdal Cen-
ter strokovnih šol Ljubljana leta 1966. s-25228

Grgovič Andrej, Lastovče 28, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21080.
g-25444

Gruden Vlado, Peiglova 9, Šempeter, spri-
čevalo OŠ Gornji Logatec, izdano leta 1979.
g-25014

Grum Gregor, Podrečje 60 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25289.
s-25166

Gruntar Miloš, Šmarje 14, Branik, za-
ključno spričevalo Poklicne kmetijske šole-
Nova Gorica. p-25118

Hamzič Mehmed, Pristavška 1, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7266. g-25370

Hebac Janez, Gornji Ključarovci 12, To-
maž, zavarovalno polico, št. 0492091, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-25137

Herak Marjan, Črniče 17, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 831332.
g-25369

Hlebec Renata, Kog 1, Kog, enajst delnic
druge emisije, št. 857190, izdala Banka Mer-
cator. g-25355

Hodak Jure, Dolenjska 56, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 195486.
s-25484

Hohler Jožef, Žiče 36, Loče, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, št. 8080, izdala UE
Slov. Konjice. p-25036

Hojsak Štefan, Kraigherjeva 23, Ptuj, od-
ločbo o obrtnem Dovoljenju, št.
060144/1855/01-52/1995. g-25352

Horvat Anica, Staneta Rozmana 14, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26552.
p-25040

Horvat Biserka, Černelavci Pušča 59,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
20003. p-25082

Horvat Suzana, Polje c. VIII 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18429, izdal
LPP. s-25280

Hočevar Marko Iztok, Spodnje Pirniče 77
b, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole Ljubljana, izda-
no leta 1993. s-25085

Hren Ivan, Osredek 14, Zreče, diplomo,
št. III/167-453. g-25210

Hribernik Andrej, Dovje 12 e, Mojstra-
na, preklic objavljen v UL RS, št. 17/97.
g-25248

Huseljič Melisa, Ul. talcev 12/21, Deskle,
spričevalo. p-25104

Hvala Dušan, Vojkova 7, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 2699.
s-25467

Hvala Dušan, Vojkova 7, Sežana, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1047/15-79, izdala Luška kapetanija
Koper. s-25468

Ilc Helena, Mestni trg 8, Ljubljana, spri-
čevala 1.–3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje gostinske šole Celje, izdana od leta
1968-71 na ime Grabar. s-25174

Intacta d. o. o., Zelena ulica 6, Izola, za-
varovalno polico, št. 360977. g-25312

Ivakič Mateja, Hruševac 37, Šentjur, spri-
čevalo 1. letnika SFTSPŠ Celje. g-25072

Ivanšek Lidija, Stari trg 32, 8342 Stari trg
ob Kolpi, prepis spričevala, izdan leta 1995.
g-25317

Jakopič Anton, Kresnice 11, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4314,
izdala UE Litija. s-25040

Jakšič Jože, Opekarska 7, Kočevje, hra-
nilno knjižico, št. 1451219. g-25269

Jan Igor, Višelnica 12, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3622.
g-25250

Jan Vesna, Naselje Jaka Bernarda 1, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Center stro-
kovnih šol Ljubljana, izdano leta 1981 na
ime Kranjc. s-25043

Janežič Ivo, Loče 2, Vipava, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 491878. g-25101

Jankovič Ljubisav, Planina 23, Kranj,
zdravstveno izkaznico. g-25004

Jankovič Ljubisav, Planina 23, Kranj,
osebno izkaznico. g-25003

Jankovič Ljubisav, Planina 23, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Kranj.
g-25005

Japelj Tatjana, Niževec 1, Borovnica, spri-
čevalo o končani OŠ Borovnica. s-25290

Jarc Aljoša, Kemperšče 5, Šempeter, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Elektro šole.
g-25048

Jež Anton, Utik 29, Vodice, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 87081. s-25230

Jeklin Franc, Srednje Gameljne 41, Šmart-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 3449, iz-
dal LPP. s-25198

Jelenc Jože, Prezrenje 18, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3694.
g-25251

Jelenič Vesna, Chengdujska 28, Ljublja-
na, delovno knjižico. g-25426

Jenko Marija, Pestotnikova ulica 6, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v UL RS, št. 22/97. s-25105

Jeraj Suzana, Žalec, delovno knjižico.
p-25076

Jereb Špela, Triglavska 27, Radovljica,
delovno knjižico. g-25425

Jerebič Barbara, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole Ljubljana, izdano leta 1990.
s-25122

Jerič Rajko, Prijateljeva 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84597.
s-25293

Jerman Jožica, Vanganel 30 b, Koper, li-
stino. g-25119

Jerše Jožica, Lipa 11 a, Struge, spričevala
1.–3. letnika Srednje gostinske šole, izdana
od leta 1981-83. g-25019

Jokič Miladin, Knezov štradon 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9049,
izdal LPP. s-25437

Jovanovski Branko, Bošamarin 15 a, Ko-
per, zavarovalno polico, št. 0446039, in zele-
na karta, št. 0414135. g-25368

Jović Danijela, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195860. s-25125

Jovičevič Peter, Krivec 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32434, izdal
LPP. s-25207

Judež Andrej, Dol. Boštanj 127, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10287.
p-25133

Juhart Matjaž, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179860. s-25423

Jusić Sadifa, Šišenska 48, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-25324

Jusić Safet, Tomišelj 57 c, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 1641, izdal LPP. s-25365

Kalušnik Rok, Slovenska 24, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 29819. s-25302

Karba Štefan, Ivanocijevo naselje 27,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23615. p-25114

Karner Mirjana, Pod gradom 23, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo. g-25429

Kastelic Vili, Lože 4, Vipava, vozniško
dovoljenje, št. S491883. g-25249

Kastrevc Jože, Konec 14 b, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. G, št. 31557.
g-25399

Katan Zlatko, Gornja radgona, vozniško
dovoljenje, št. 11562. p-25083

Katern Katarina, Polanškova 37, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 1996. s-25092

Kaučič Robert, Bakovci Soboška 1, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 25292.
p-25116

Kavaš Dušan, Ul. Janka Puclja 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808332,
št. reg. 34785, izdala UE Kranj. s-25409

Kekec Majda, Bukovci 130 c, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3035.
g-25061

Kenda Jernej, Grilčeva 28, Idrija, zaključ-
no spričevalo Delovodske šole strojne stroke,
št. 54/73. g-25075

Kenda Nataša, Grilčeva 28, Idrija, zaključ-
no spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana. g-25074

Kernetič Rajka, Gotska 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16913, izdal
LPP. s-25320

Kert Ana, Čirče 17, Kranj, zavarovalno
polico, št. 0400260, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-25260

Kešnik Ivan, Male Braslovče 14, Braslov-
če, potrdilo o varnem delu s traktorjem, izda-
la Srednja kmetijska šola leta 1987. g-25272

Kirar Ivan, Koštialova 32, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11289.
g-25195

Kiseljak Branka, Slavka Gruma 12, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Poklicne gostin-
ske šole. g-25153

Klančičar Bojana, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8877. g-25191
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Klemenčič Drago, K Roku 16, Novo me-
sto, delovno knjižico, št. 241214. g-25115

Klobučar Stanislava, Živaličeva 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
54503. s-25220

Kloeckl Gregor, Alpska 13, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24478. g-25377

Knuplež Silvo, Heroja Kerenčiča 17, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8616. g-25097

Koželj Jože, Ulica 15. junija 6, Ljubečna,
zavarovalno polico, št. 0278598, izdala Za-
varovalnica Adriatic. p-25100

Kobe Boštjan, Spodnje Pirniče 41 a, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 206261. s-25199

Koblar Marija, Dolinska 6, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10440.
p-25031

Kocjan Jože, Staje 13, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. 124612. s-25036

Kodrič Marjan, Pot v Bitnje 9, Kranj, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-771/34-80. g-25190

Koenig Boris, Murova 21, Jesenice, zava-
rovalno polico, št. 383963, izdala zavaroval-
nica Tilia. g-25008

Koenig Boris, Murova 21, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 546982. g-25108

Kogovšek Urška, Staretova 9, Dob, matu-
ritetno spričevalo Usnjarsko galanterijske šo-
le Domžale, izdano leta 1978. s-25217

Kolarič Tanja, Ulica Iga Grudna 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
163264. s-25182

Koman Klemen, Gorenjska 3, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24946.
g-25193

Koradej Stanislav, Ravne 11 a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
04907. p-25008

Korač Vehbo, Cesta v Gorice 15 d, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0379917 A, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-25421

Koren Matej, Dolina 15, Lukovica pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11707. s-25039

Korošec Marko, Koprivnik 61, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24151. g-25144

Korošec Tina, Gabrščkova 99, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3626, izdal
LPP. s-25159

Kos T., Šmarješka 26, Novo mesto, potr-
dilo o znanju CPP, št. 634/96. g-25116

Kosanec Barbara, Vodnikova 119, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
159371. s-25208

Kosec Franc, Jalnova 4, Mengeš, zavaro-
valno polico, št. 390237 PR 5, izdala zavaro-
valnica Adriatic. s-25150

Kosič Branislav, Verdijeva 17, Piran, po-
trdilo za devet delnic tretje emisije, št.
01158090 izdala Banka Mercator. g-25066

Kotar Bonny, Ulica Simona Jenka 10,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednja zdrav.
šola in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1996.
s-25393

Kovač Ivan, Brezovica 24, Velika Polana,
letno spričevalo in spričevalo o zaklj. izpitu,
izdal Strok. izobr. center Ljubljana leta 1979.
g-25152

Kovačič Polona, Na brezno 44, Brezovi-
ca, spričevalo 3. letnika, izdala Ekonomska
srednja šola v Ljubljani leta 1996. s-25059

Kovše Jerica, Stranice 21, Stranice, spri-
čevalo Srednje tekstilne šole. p-25119

Kozole Marjetka, Lokve 5, Brestanica, za-
ključni izpit za frizerja. g-25428

Košir Leon, Zadobrova 129, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 2847. p-25050

Koščak Petar, Ive Lole Ribara 14, Aj-
dovščina, diplomo za poklic zidarja, izdal-
Šolski center leta 1980. g-25306

Kočevar Beno, Gotovlje 94 a, Žalec, di-
plomo EŠ Velenje, izdana leta 1986. p-25049

Kralj Nataša, Gregorčičeva 18, Kranj, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1992. s-25130

Kranjc Rok, Pehačkova 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4083, izdal
LPP. s-25044

Kreft Zora, Suhadolčanova 65, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 129653.
s-25327

Kresnik Herman, Vrhole 56, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3922. g-25104

Kuhar Karmen, Šutna 36, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16045.
p-25074

Kuljaj Jasna, Celovška 108, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9258, izdal
LPP. s-25477

Kunc Marjan, Rovte 16, Rovte, spričeva-
lo Poklicne šoferske šole Novo mesto, izda-
no leta 1974. s-25394

Kučiš Henrik, Rogatec 209, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5097.
p-25010

Kvas Gregor, Zore Ragancinove 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36570,
izdal LPP. s-25126

Lampret Borut, Stranska vas 38, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
166778. s-25030

Lamut Dejan, Grič 8, Črnomelj, zavaro-
valno polico, št. 0398372, izdala Zavaroval-
nica Adriatic. g-25259

Lavrič Janez, Travnik 26, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 3682.
s-25046

Lazar Borut, Mirna pot, Jagodje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6780. s-25344

Legovič Frančiška, Lucija Obala 124, Por-
torož, dvanajst delnic tretje emisije, št.
011608 izdala Banka Mercator. g-25138

Lekše Jernej, Savinjska 18, Mozirje, za-
varovalno polico OŽ-3, št. 13500, izdala Za-
varovalnica Adriatic. p-25098

Lenarčič Boštjan, Kajuhova 26, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30962.
p-25023

Lesjak Dajana, Čopava 25, Celje, spriče-
valo III. OŠ Celje, izdano leta 1989. g-25146

Levec Milan, Vesca 5 a, Vodice, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Šentjur pri Celju, izdano leta 1976. g-25017

Lipnik Martin, Jelovškova 2 f, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0430470, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-25295

Lopert Boris, Borštnikova 41, Maribor,
potrdilo za voditelja čolna, št.
02/13-607/22-87, izdala Luška kapetanija
Koper. g-25358

Lozar Peter, Malovše 42, Črniče, vozniško
dovoljenje, št. 1087866. g-25192

Lukša Nina, Kodrova 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4095, izdal
LPP. s-25281

Macele Anja, Ob težki vodi 67, Novo me-
sto, delovno knjižico. g-25265

Madaras Rudolf, Čentibi 197 a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6346.
p-25141

Majabašič Amir, Beblerjeva 6, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-25061

Majce Dragica, Pot v Zeleni Gaj 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155770. s-25366

Maksimovič Momir, Tbilisijska 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0444097, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-25179

Mali Vlado, Kebetova 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 602025, št. reg.
8946, izdala UE Kranj. g-25025

Malnar Erik, Hrvatini 218 a, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 28258. g-25254

Mamič Jože, Nova pot 60, Notranje gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81266.
s-25243

Mardžetko Stjepan, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 156303. s-25034

Marinko Božidar, Zgornja Senica 7, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
134689. s-25273

Marinšek Janez, Kranjska 9, Naklo, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št.
S 1066319, št. 32956, izdala UE Kranj.
s-25165

Marinšek Janez, Godič 33, Stahovica,
spričevalo za voznika izdal Center strok. šol
Ljubljana, izdano leta 1995. s-25395

Marinček Ljubo, Šmarca Trata 4, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 0376216, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-25389

Markovič Blanka, Pot v Resje 2, Ivančna
Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2610.
s-25351

Marolt Nataša, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 85220, izdal
LPP. s-25315

Marčič Anton, Stari trg 105, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6860. g-25253

Mastnak Cvetka, Teharje 34, Teharje, za-
ključno spričevalo Šole za blagovni promet
Celje – smer prodajalec. p-25097

Mežnaršič Milenka, Slamnikarska 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19329. s-25326

Medik Roman, Obrež 61, Središče ob Dra-
vi, zavarovalno polico, št. 477778. g-25313

Medved Ana, Golovec 9, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10146. g-25392

Melkić Elvir, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 213518, S
1096583, izdala UE Ljubljana. Menard Pe-
ter, Šolska 17, Spodnja Idrija, vozniško do-
voljenje. s-25053

Merdanovič Adem, Kolonija 1. maja 23,
Trbovlje, izkaznico za dodatno zdr. zavaro-
vanje, št. LJ-2504442045. s-25360

Merdanovič Nesiba, Kolonija 1. maja 23,
Trbovlje, izkaznico za dodatno zdrav. zava-
rovanje, št. LJ-2504442045. s-25361

Merdanovič Sanel, Cankarjeva 24, Radov-
ljica, izkaznico o prostovoljnem zdrav. zava-
rovanj, št. LJ-250552045. s-25362

Merela Ljudmila, Žeje 6, Dob, zavaroval-
no polico, št. 0414790, PR 2, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-25412

Merzel Pavel Peter, Ig 131 a, Ig, indeks
Biotehnične fakultete, izdan leta 1991. s-25465
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Merzel Pavel Peter, Ig 131 a, Ig, indeks
Ekonmske fakultete, izdan leta 1995. s-25466

Meszaroš Anja, Dolga vas Omerzova 31,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11496. s-25090

Miklavc Ivan, Pondor 9 b, Tabor, zavaro-
valno polico, št. 40349256. g-25201

Miklavc Mitja, Gasilska 10, Celje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 18818, izdal LPP.
s-25478

Miklošič Jože, Zg. Gorica 22, Pragersko,
vpisni list za reg. čolna, št. 02/03-1520/81,
izdano 6. 7. 1981. g-25158

Miletič Milorad, Pohorska 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 13931. p-25027

Miloševič Radomir, Bevkova 4, Vir, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14607.
s-25234

Miloševič Zoran, Povšetova 104 c, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn
Ljubljana, št. 62/III. s-25029

Mirković Zoran, Cesta na Lenivec 10, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12781. p-25037

Mlakar Andrej, Markovci 56, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 35750.
g-25384

Možek Marta, Samostanska 9, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1973.
s-25410

Mokronjac Anja, Mačkov kot 13 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207518. s-25028

Molan Vinko, Velika vas 3, Leskovec,
spričevalo za OŠ, izdano leta 1995. g-25407

Mole Dušanka, Oražnova 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-25186

Momčilovič Aleksander, Adamičeva 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradb.
in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1996. s-25032

Mostar Jože, Šentvid 59 a, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4178. s-25173

Močnik Tatjana, Hudovernikova 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
59551. s-25219

Muc Andrej, Primostek 12, Metlika, za-
ključno spričevalo, smer gostinski tehnik, iz-
dano leta 1994. g-25091

Mumel Matjaž, Janževski vrh 63 a, Rad-
lje ob Dravi, spričevalo SKŠ Muta, izdano
leta 1992. p-25032

Muršič Janez, Gibina 34, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9328.
p-25044

Nagode Branko, Ribniki 4, Sevnica, voz-
niško dovoljenje. p-25105

Nikolič Djordjija, Gornja Bukovica, Bije-
lina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
129424. s-25274

Nikolič Drago, Povšetova 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 136298.
s-25403

Nikolič Dušan, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 184352.
s-25177

Nimani Deljane, Grmečeva 19 a, Kranj,
vozovnice, izdal Alpetour na relaciji Čir-
če-Kranj. g-25167

Novak Aleša, Partizanska 74, Lendava,
potrdilo o opravljenem strok. izpitu, izdal
Rep. sekreteriat za vzg. in izobr. ter tel. kul-
turo leta 1993. g-25263

Novak Edvard, Kvedrova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
553. s-25212

Novak Primož, Vnanje Gorice Požarnice
31, Notranje Gorice, indeks Fakultete za or-
ganizacijske vede Kranj, izdan leta 1996.
s-25414

Novak Sandi, Korte 25, Izola, vozniško
dovoljenje, št. 8655. p-25095

Novak Sergej, Kavče 58, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 23069. p-25004

Novak Stanislav, Kremen 48, Krško, spri-
čevalo TSŠ Krško. p-25056

Novak Tončka, Zbigovci 65, Gornja Rad-
gona, dve delnici, št. 01079271 izdala Banka
Mercator. g-25067

Novel Gregor, Bertoki, Arjol 6 a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 25187.
g-25106

Oberstar Jože, Grič, C. VIII/14, Ribnica,
zaključno spričevalo Kovin. str. šole Kočev-
je, izdano leta 1969. g-25020

Oblak Diana, Volkmerjeva 11, Ptuj, štiri
delnice, št. 438618, izdala banka Mercator.
g-25310

Okrošek Zvonko, Pečice 29, Podsreda, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, št. 2760. p-25057

Omerčehajič H., Vena Pilona 12, Koper,
vozniško dovoljenje. g-25456

Ovnik Marjan, Stružnikova pot 8, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S809725,
št. reg. 44233, izdala UE Kranj. s-25239

Ovčak Jana, Gosposvetska 9, Ljubljana,
spričevala za 1. 2. in 3. letnika Srednješole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdana leta
1991, 1993-94. s-25229

Ozebek Nikolaj, Šebrelje 21, Cerkno, spri-
čevalo EGŠC Nova Gorica. p-25054

Pajič Bojana, Ob Savi 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37284, izdal
LPP. s-25183

Pandurovič Elizabeta, Bernetičeva 2, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 3200. g-25303

Pasarič Renata, Ljubljanska 60, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika. p-25129

Paterneš Nataša, Silova 15, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26627.
p-25009

Pavlin Ervin, Gobnik 26, Gabrovka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8316. s-25038

Pavlič Janez, Krakovska 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 16552.
s-25401

Pelko Gregor, Scopolijeva 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 1107004.
s-25285

Perčič Leon, Prebočeva 15 a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601990, št.
reg. 33931, izdala UE Kranj. g-25100

Peterle Štefanija, Dolinska 50, Koper,
vozniško dovoljenje. g-25308

Petrovič Slobodan, Srednja Dobrava 10,
Kropa, vozniško dovoljenje, št. 38260, izdala
UE Kranj. g-25060

Pečjak Anica, Ljubljanska 112, Novo me-
sto, prometno dovoljenje za traktor, izdano
9. 10. 1992. g-25156

Pečnik Irena, Oljčna 7, Izola, delovno
knjižico. p-25024

Pintar Matevž, Kopališka 8 a, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
25353. s-25328

Pipan Darja, Grintovška 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 176647.
s-25206

Pipan Silvester, Dolenje 7a, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Ajdovščina, izdano leta 1981.
g-25405

Piškur Jože, Ulica bratov Rozman 4, Ljub-
ljana, spričevala od 1. do 3. letnika inzaključ-
no spričevalo Srednje šole za gostistvo in
turizem Ljubljana, izdana od leta 1970-73.
s-25069

Plahuta Franc, Stara cesta 14, Kranj, me-
sečno vozovnico, št. 729915, izdal Alpetour.
g-25007

Plankar Nataša, Mali Kamen 54, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16681.
p-25091

Plavčak Roman, Žahenberg 21, Rogatec,
zaključno spričevalo. p-25096

Pliberšek Anton, Sestrže 66, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 30379.
g-25440

Požar Stojan, Belsko 33 a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, št. 6751. p-25103

Podboj Mateja Reneja, Bratovševa
ploščad 38, Ljubljana, delovno knjižico.
s-25237

Podhostnik Peter, Rožna pot 2, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12945, izdal
LPP. s-25474

Podlipnik Igor, Brilejeva 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5895, izdal
LPP. s-25435

Podobnik Špela, Cesta v zajčjo dobravo
17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 10353, izdal LPP. s-25131

Podpečan Boris, Cesta v Teharje 7, Lju-
bečna, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
35398. p-25101

Pogladič Srečko, Nova cerkev 18, Voj-
nik, delovno knjižico. g-25189

Pogorevc Tatjana, Šmiklavž 3 a, Škofja
vas, spričevalo. g-25316

Polajžer Sandi, Vzajemna 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196754.
s-25382

Polh Henrik, Podob 4, Loče, potrdilo o
varni vožnji s traktorjem, št. 1923, izdano
30. 1. 1995. g-25117

Potočnik Alfi, Gregorčičeva 32, Radenci,
zavarovalno polico, št. 0428438. g-25135

Povše Helena, Dolenjska 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 198541.
s-25079

Premru Jože, Pod hribom c. II 36, Gro-
suplje, zavarovalno polico, št. 0390856, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-25283

Presker Matija, Nad mlini 62, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31259.
s-25278

Prešeren Urška, Chengdujska 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16631,
izdal LPP. s-25294

Prodan Simon, Clevelandska 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38713.
s-25056

Prosen Jože, Na herši 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 8120, S
1107651, izdala UE Ljubljana. s-25288

Prpič Cita, Mrharjeva 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45242.
s-25013

Prša Mihael, Dolgovaške gorice 170 a,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12058. p-25059

Pucarevič Slavko, Bizeljska cesta 18, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, št. 2383. p-25045
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Pucelj Maja, Brilejeva 21, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1361, izdal
LPP. s-25180

Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 586, izdal LPP.
s-25476

Ramšak Tomislav, Hubadova 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92693.
s-25286

Rastoder Avdiša, Črna 16 b, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9431,
izdala UE Kamnik. s-25419

Razboršek Mirko, Zaplanina 15 a, Troja-
ne, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole
tehn. strok in osebnih storitev Ljubljana, iz-
dana leta 1993-94. s-25033

Razlag Andreja, Ul. 5. prekomorske bri-
gade 7, Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ptuj. g-25089

Renko Primož, Hotemaže 86, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S1130241, št.
reg. 39293, izdala UE Kranj. g-25380

Repše Ksenja, Šentjanž 76, Šentjanž, ca-
rinsko deklaracijo, št. 39849. g-25270

Ribar Vladimir, Dolenjska cesta 135,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
129531. s-25031

Rifelj Franc, Kurirska 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 155702.
s-25197

Rigler Boštjan, Gorkičeva 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 142595.
s-25128

Rizvič Hajrudin, Ilirska 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 201891.
s-25402

Robič Janez, Srednji vrh 17, Gozd Martu-
ljek, zavarovalno polico, št. 0239777, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-25136

Robič Sašo, Zg. Rute 45, Gozd Martuljek,
vozniško dovoljenje, št. 22601/12287/97-4.
g-25196

Robnik Irena, Blejska Dobrava 40, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, št.
S668827. g-25255

Roje Miha, Gotovlje 70, Žalec, vozniško
dovoljenje za CPP, št. 20977. p-25088

Rosulnik Nataša, Adergas 41, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638492,
št. reg. 43546, izdala UE Kranj. g-25022

Rovan Irena, Podkraj 15, Col, vozniško
dovoljenje, št. 705843. g-25114

Rozina Brigita, Maistrova 10, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2913.
s-25480

Rozman Peter, Martina Krpana 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
160075. s-25170

Rošer Mira, Š. c. 19, Mislinja, spričevalo,
izdano leta 1975. g-25267

Rudonja Lea, Cesta na Markovec 11, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 26454. g-25398

Saje Darja, Gorazdova 17, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, št. 198281.
s-25185

Schweigher Darja, Zvodno 55, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 24797. p-25094

Sedej Sanda, Vrhovci C. II 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 160500.
s-25124

Segeri Robert, Lendavska 17 a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 28609. p-25028

Silovšek Jože, Cesta V/13, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 03909.
p-25002

Simler Jože, Gorica 8, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. ABCDEFGH, št. 20361.
p-25075

Skalerič Eva, Ulica Bratov Jančar 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207256. s-25443

Skalonja Igor, listino. p-25084
Skuhala Slavko, Preglov trg 3, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 204396.
s-25345

Sladič Žare, Gabrsko 21 d, Trbovlje, za-
varovalno polico, št. 0409813, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-25203

Slavec Tomaž, Rozmanova 24 h, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
1100248. s-25123

Slejko Gregor, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
207846. s-25184

Smajič Emina, Šaleška 19, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25951.
p-25006

Smole Samo, Dolenjska 94, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 150314.
s-25364

Smolej Aleš, Gradnikova 107, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18509. g-25145

Smrekar Karmen, Zvezna 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 148458.
s-25035

Snoj Robert, Cesta Ceneta Štuparja 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
195876. s-25347

Sotlar Jana, Založe 76, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1158487. p-25063

Sovinc Franc, Godešič 76, Škofja Loka,
letno delavsko vozovnico. g-25261

Stankovič Dušan, Na Zelenici 9, Celje,
delovno knjižico. p-25102

Starc Anton, M. Blejca 14, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 162986.
s-25121

Starle Janez, Seda 104, Portorož, zavaro-
valno polico, št. 418141. g-25413

Stojič Jasmina, Litostrojska 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 477775, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-25118

Stopar Alenka, Slap 75, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S252775. g-25438

Strikovič Jurij, Zgornje Pirniče 19 g, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št. 25781,
izdal LPP. s-25420

Strilič Stefan, Kolomban 7, Ankaran, za-
varovalno polico, št. 0411412. g-25084

Strmljan Daniela, Ulica Manice Komano-
ve 37, Ljubljana, delovno knjižico. s-25299

Strmšek Mirko, Breg 11, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 4. letnika TKŠ Maribor.
p-25018

Suhoveršnik Bojan, Dobja vas 34, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 9493. g-25390

Sušnik Jožef, Rožna dolina C. XV 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29833. s-25330

Sušnik Mojca, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8744, izdal
LPP. s-25337

Svetek Tadej, Polje c. XXX/27, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7361, iz-
dal LPP. s-25329

Šajnovič Silvo, Lokve 35, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 0478842, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-25367

Šerc Adam, Cesta 15 b, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S213958.
g-25375

Šeruga Mira, Krog Murska 46, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24424.
p-25069

Šinko Klavdija, Finžgarjeva 10, Radenci,
vozniško dovoljenje. p-25109

Šklander Aleksander, Zaboršt 11, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
176478. s-25132

Škoda Mirko, Rožna ulica 29, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH; št. 4120.
g-25110

Škodlar Marko, Omahnova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 197809.
s-25411

Škof ALojz, Novi dom 11 a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 150.
g-25143

Škorja Janez, Levstikova 19, Zagorje,
spričevalo. p-25020

Škorjanc Marija, Veličkova 48, Hrastnik,
zaključno spričevalo Gostinske šole Zagorje,
izdano leta 1973 na ime Grešak. g-25078

Škrabl Mira, Vegova 13, Kidričevo, tri
delnice, izdala Banka Mercator. g-25011

Šljivar Avdo, Donja Sanica 51, Ključ, di-
plomo Srednje gradbene šole v Ljubljani, iz-
dana leta 1981. s-25461

Šljivar Himzo, Donja Sanica 51, Ključ,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1983. s-25460

Šmid Rudolf, Hudi kot 65, Ribnica na
Pohorju, zavarovalno polico, št. 0421634, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. g-25276

Šmitron Milisav, Vrtna 1, Koper, delovno
knjižico. g-25083

Šnajder Željka, Jurčičeva 10, Brežice, de-
lovno knjižico. s-25319

Šoba Borut, Klopčičeva 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 211668.
s-25161

Šolič Viktor, Seidlova 32, Novo mesto,
indeks CIK Trebnje. g-25433

Špeh Bogdan, Sveti Peter 67, Sečovlje,
zavarovalno polico, št. 438747. g-25434

Špelič Gregor, Reboljeva 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31621, izdal
LPP. s-25343

Špiljak Ivan, Podgorska 60, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. s-25378

Šribar Vincencij, Kortina 5, Pobegi, zava-
rovalno polico, št. 0406712, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-25010

Štalekar Marijana, Završe 42, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10991.
g-25441

Štrumelj Mateja, Sallaumines 9 a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11534.
g-25111

Šuran Tatjana, Koreninova 23, Ljubljana,
delovno knjižico. s-25300

Šuštaršič Alojz, Črnivec 5, Brezje, spriče-
valo Poklicne matalurške ind. šole Jesenice.
g-25149

Talevska Milena, Planinčeva 4, Celje,
zdravniško spričevalo, št. 24641. p-25087

Tanaskovič Branko, Pohorska 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 38527. p-25046

Tanaskovič Branko, Pohorska 2, Celje,
člansko izkaznico Voglajna Štore. p-25047

Tarkuš Branko, Devina 30 a, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 6821. g-25103
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Taurer Božena, Jakčeva 2, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenih pedagoških izpitih, izda-
la Filozofska fakulteta Ljubljana leta 1980.
s-25147

Tavčar Meta, Begunje 35, Begunje na Go-
renjskem, delovno knjižico. g-25264

Terlep Suzana, Mlinska pot 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
186024, S 247366, izdala UE Ljubljana.
s-25088

Tomazin Frančiška, Tičnica 5, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 26, izdala
Gimnazija Postojna dne 21. 6. 1965 na ime
Mihevc Frančiška. s-25058

Tomšič Vili, Viška cesta 49 c, Ljubljana,
potrdilo o CPP, izdano leta 1981. s-25175

Topole Tomaž, Rožičeva 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 163897.
s-25457

Topolšek Darko, Tomšičeva 48, Sloven-
ska Bistrica, izpit za voditelja čolna, št.
02/13-2490/74. g-25071

Trampuž Matjaž, Kostanjevica, Kostanje-
vica na Krasu, delovno knjižico. p-25019

Tratnik Barica, Mihevčeva 6, Idrija, voz-
niško dovoljenje. p-25052

Trupi Srečko, Trobni dol 21, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8702.
p-25099

Turk Janez, Šmartno 3, Šmartno/Dreti,
vozniško dovoljenje, kat. A, št. 3679. p-25064

Turk Valentin, Brod 9, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8169. s-25109

Turnšek Jadranka, Dolharjeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 31891. p-25078

Tušar Aleksander, Volče 30, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 526219.
g-25023

Valjavec Bojan, Rupa 37, Kranj, zaključ-
no spričevalo ŠC-MNZ Tacen, izdano le-
ta1976. g-25012

Varšnik Silva, Koželjskega 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16178.
p-25003

Vaš Mitja, Pečovnik 47, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 37656. p-25051

Velagič Ferida, Kolodvorska 25 a, Po-
stojna, izkaznico o prostovoljnem zdravstve-
nem zavarovanju. g-25006

Velić Emir, Za progo 1 a, Ljubljana, de-
lovno knjižico, izdano na ime Budimlič Sa-
bid, št. 0424454363. s-25381

Vencelj Vladimir, Lucija Lucan 10 a, Por-
torož, prijavo pričetka poslovanja s. p., št.
40-127, MŠR. 5341668. g-25271

Verbajs Darko, Mlinše, Izlake, vozniško
dovoljenje, št. 6096. p-25067

Vidovec Maja, Uraničeva 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29310, izdal
LPP. s-25341

Vidrih Irena, Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ DanileKumer
Ljubljana, izdano leta 1992. s-25154

Vinder Anica, Na Zelenici 6, Prebold,
spričevalo, izdano leta 1976. s-25148

Vodlan Marjan, Verdijeva 17, Piran, de-
set delnic, št. 01178105, izdala Banka Mer-
cator. g-25231

Vogrinec V., Moškanjci 89, Gorišnica, di-
plomo, št. 158/91. p-25090

Volc Elizabeta, Bezje 8, Kranjska Gora,
delovno knjižico. g-25082

Volk Metka, Linhartova 62, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0419457, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. s-25318

Volk Nataša, Cesta 68, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, št. 1499. g-25140

Vovko Toni, Slovenska vas 26 a, Stara
cerkev, zavarovalno polico, št. 7747, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-25359

Vujasin Gordana, Koseskega 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9246, iz-
dal LPP. s-25296

Vujasin Nataša, Uliva bratov Babnik 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10591, izdal LPP. s-25463

Zabovnik Božidar, Škale 144, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 06262.
p-25005

Zagajšek Ivan, Šmartno 24, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
4567. p-25041

Zaletel Luka, J. Puharja 9, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 410615, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic. g-25258

Zavasnik Davorin, Polzela 28, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1058386.
p-25058

Zavašnik Gregor, Ul. Malči Beličeve 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 846371, št. reg. 197877. s-25454

Zaviršek Janez, Ljubljanska 30, Šmarje
Sap, dijaško mesečno vozovnico – kombini-
rana, št. 2530. s-25415

Zaviršek Robert, Lahova 31, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11022.
s-25080

Zavodnik darko, Grintovec 14, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9752.
s-25222

Zdolšek Ivan Hugo, Kosova 22, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 8689. p-25121

Zobec Anita, Cesta na Markovec 9, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29701. g-25436

Zorn Matej, Prvačina 235 a, Dornberk,
delovno knjižico. p-25089

Zulič Mirela, Preglov trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1991, izdal
LPP. s-25245

Zupan Mitja, Temniška 4, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S637788, št.
reg. 40756, izdala UE Kranj. g-25446

Žabkar Vanja, Trg F. Kozarja 16, Hrast-
nik, zaključno spričevalo Gostinske šole Za-
gorje, izdano leta 1979. g-25076

Žagar Katarina, Črna vas 30, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33919, izdal
LPP. s-25363

Žalik Lidija, Ulica Ane Ziherlove 2, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Poklicne tekstilne
šole, izdano leta 1972 na ime Doblekar.
s-25422

Žavski Jurij, Tajhte 7, Planina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9029. p-25066

Žbona Boris, Belveder 4 b, Koper, matu-
ritetno spričevalo. g-25018

Žele Jakob, Pivška 1 a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 896. p-25026

Žerič Ermin, Toplarniška 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24662, izdal
LPP. s-25459

Žigon Edvard, Stara cesta 54 a, Logatec,
spričevalo, št. 885/80, izdano leta 1980.
g-25314

Žitnik Roman, Tržaška 2, Ljubljana, pri-
glasitveni list opr. št. 28-1790/94, izdala
RUJP Ljubljana-Vič-Rudnik 30. 12. 1994.
s-25057

Živec Boris, Vogrsko 47, Volčja Draga,
zaključno spričevalo Pokl. šole raznih strok,
izdano leta 1978. g-25015

Žlogar Ivan, Bereča vas 4, Suhor, zavaro-
valno polico, št. 398283, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic. g-25204

Žmitek Aleš, Kraigherjeva 5, Postojna,
dve delnici, št. 680826, izdala Banka Merca-
tor. g-25311

Žnidar Avgust, Cesta 9. avgusta 23, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, št. 1885. p-25131

Žnidar Ružica, Utik 46, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 183734. s-25338

Žnidaršič Darja, Goričane 22 h, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
159688, S 1043994, izdala UE Ljubljana.
s-25049

Žnidaršič Jože, Železnica 3, Turjak, pet-
najst delnic druge emisije, št. 00741280, iz-
dala Banka Mercator. s-25065

Župec Andreja, Suhadolčanova 58, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191091. s-25284
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