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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-15/97-1 Ob-2030

V register političnih strank se vpišejo
spremembe in dopolnitve statuta in progra-
ma ter datum sprememb in dopolnitev statu-
ta in programa politične stranke Slovenske
obrtno podjetniške stranke – stranke cen-
tra, Linhartova 13, Ljubljana z matično
številko PRS 5322243, ki jih je stranka spre-
jela na četrtem kongresu v Celju dne 20. 9.
1996.

Sodni register

LJUBLJANA

Rg43849

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05508 z dne 26. 4. 1996 pri
subjektu  vpisa  LESNINA  STORITVE,
podjetje za marketing, računovodstvo in
druge storitve, d.o.o., sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03904/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5300657
Ustanovitelj: Lesnina Gramex, trgovina

z gradbenimi in reprodukcijskimi materiali,
p.o., izstop 30. 9. 1995; Lesnina Finance,
finančno svetovanje in druge poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, vstop
1. 10. 1995, vložek 380.791,40 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 4205/94 Rg-284

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

Družba ALTANA, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Vrbje 15/a, Žalec, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ta-
njo Erjavec, Heroja Staneta 6, Žalec, ki

prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 29. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 3. 1997

Srg 1933/94 Rg-285

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

Družba RELAX, Celje, d.n.o. – Pusti-
nek in ostali, Celje, Valvazorjeva 6, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Pustinek Milana, Valvazorjeva 6, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 3.

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 17. 4. 1997

Srg 267/95 Rg-286

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

Družba KOŠENINA, Kmetijske stori-
tve,  trgovina,  servis  in   računalništvo,
d.o.o., Kapla 15, Tabor, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Zupančič Antona, Kapla 15, Tabor, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 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 7. 4. 1997

Srg 4074/94 Rg-24674

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

Družba A&I JAMNIK, mizarstvo, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Juvanje 5,
Ljubno ob Savinji, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Jam-
nik Alojza in Jamnik-Praznik Ivanko, oba
Juvanje 5, Ljubno ob Savinji, ki prevzameta

obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 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 11. 10. 1995

KOPER

Srg 94/01079 Rg-48853

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01079 z dne 6. 11. 1996 pod št.
vložka 1/01858/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5468663
Firma: BLOK, trgovina, storitve, pro-

izvodnja, d.o.o. Koper
Skrajšana firma: BLOK, d.o.o. Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Marušičeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1079/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Franc
Pogorelc, Zgornje Škofije 50/c, Škofije.

KRANJ

Srg 659/96 Rg-103304

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 659/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 2. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4960/00 vpiše izbris družbe
EUROCONT, proizvodnja, storitve, in-
ženiring in trgovina, d.o.o., Sp. Besnica, s
sedežem Sp. Besnica 100, Zg. Besnica, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 7. 2. 1997

KRŠKO

Srg 2273/94 Rg-106045

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

LUCIA – INFO, računalniški inženi-
ring  Sevnica,  d.o.o.,  Planinska  cesta  3,
Sevnica, se izbriše iz sodnega registra.
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Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Pibernik
Samo, Papirnika ulica 20, Krško in Senica
Milan, Pod Vrtačo 18, Sevnica.

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 8. 4. 1997

LJUBLJANA

Srg 334/97 Rg-282

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

Družba ERIESLAND ALPE ADRIA,
trade in marketing d.o.o., preneha po sk-
rajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 10. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Frint Beheer, VIII. B.V.,
Pieter Stuyvesantweg 1, AC Leeuwarden, Ni-
zozemska, z ustanovitvenim kapitalom
1,554.900 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,554.900 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Frint Beheerja, VIII. B.V., Pieter Stuyve-
santweg 1, AC Leenuwarden, Nizozemska.

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 29. 4. 1997

Srg 879/97 Rg-283

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

RESULT – KUNEŠEVIČ & OSTALI,
družba  za  storitve  in  trgovino,  d.n.o.,
Ljubljana,  Mucherjeva 9,  reg.  št.  vl.
1/22932/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 10. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja Kunešević Milena in Ku-
nešević Cveto, oba Mucherjeva 9, Ljublja-
na, prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje razdeli na družbenika
po enakih deležih, kot sta udeležena v os-
novnem kapitalu družbe.

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 Ljubljana

dne 14. 4. 1997

Srg 11746/94 Rg-290

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

Družba ZRNO–ALP, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, marketing, storitve, uvoz in iz-
voz, Leninov trg 5, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Gorazd Drevenšek,
Plečnikova 6, Maribor, Rudi Ocvirk, Leni-
nov trg 5, Ljubljana in Luka Križaj, Ce-
lovška 143, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.001 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.001 SIT prenese na ustanovitelje v skladu
z vloženim kapitalom.

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 15. 10. 1996

Srg 94/14543 Rg-291

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

Družba BELKA, proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Zasavska ce-
sta 95, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 4. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta BELKA, Selo Oboldi-
no, Ščelkovski rajon, Moskovska oblast, Ru-
sija in BELINKA BELLES, proizvodnja ke-
mičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Zasavska
c. 95, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na BELKO
51% in na BELINKO BELLES 49%.

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 27. 2. 1997

Srg 94/16927 Rg-292

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

Družba Podjetje za opravljanje uslug
in  trgovino  ASIMEX  d.o.o.,  Mačkovci
13a, Domžale, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Spremo, Mač-
kovci 13a, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.800 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 27. 2. 1997

Srg 94/16931 Rg-293

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

Družba DOLINA, proizvodnja lesene-
ga pohištva in trgovina, d.o.o., Hranil-
niška 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Blanka Bajt, Hranil-
niška 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 27. 2. 1997

Srg 94/16932 Rg-294

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

Družba  L.B.M.–J,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Mla-
karjeva 40, Trzin, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ješe Borivoj, Vide Jane-
žič 17, Ljubljana, Ješe Ludvik, Mlakarjeva
40, Trzin in Ješe Miloš, Kebetova 17, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 3.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje in sicer na vsakega
do ene tretjine.

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-
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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 94/17474 Rg-295

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

Družba TERMOCOM podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in marketing teh-
ničnih sistemov d.o.o., Kolodvorska 2, Ko-
čevje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Jarc in Alenka
Jarc, oba Kajuhovo naselje 32, Kočevje, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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. 2. 1997

Srg 94/17489 Rg-296

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

Družba VITTJA, zastopstvo, prodaja,
proizvodnja in storitve d.o.o., Rovte 41b,
Rovte, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jereb Vitja, Rovte 41b,
Rovte, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje 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 26. 2. 1997

Srg 17681/94 Rg-297

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

Družba EMPA TRADE, trgovina, za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, Letališka 33,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 13. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dario Danieli, Šišen-
ska 2, Ljubljana, Aleš Opara, Pivovarniška
10, Ljubljana in Giuseppe Marcon, Via
G. Rossi 24, Cordenons, Italija, z ustanovi-
tvenim kapitalom 110.000 SIT, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje Daria Danieli, Šišen-
ska 2, Ljubljana, Aleša Opara, Pivovarniška
10, Ljubljana in Giuseppeja Marcon, Via G.
Rossi 24, Cordenons, Italija, in sicer na vsa-
kega do ene tretjine.

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 14. 11. 1996

Srg 94/17700 Rg-298

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

Družba  TRANSAIR,  turizem,  mar-
keting, storitve, trgovina d.o.o., Wolfova
6, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Kogovšek, Wolfo-
va 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Franca Kogovška.

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. 2. 1997

Srg 94/17706 Rg-299

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

Družba PROWARE, družba za inženi-
ring, izdelavo in trgovino z računalniški-
mi sistemi, d.o.o., Kumerdejeva 7, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Matjaž Hiršan, Donova
c. 13, Medvode, Boris Aleksandrov, Brile-
jeva 4, Ljubljana, Brane Kren, Ob Krki 12,
Straža in Igor Macarol, Vošnjakova 10,
Ljubljana, z ustanovitenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, in sicer na vsakega
do ene četrtine.

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 24. 2. 1997

Srg 94/19034 Rg-300

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

Družba  MAX–CROMA,  trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 329,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Koderman, Bra-
tovževa ploščad 2, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje 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 27. 2. 1997

Srg 5001/96 Rg-302

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

Družba TEHNIKA VEVČANI, grad-
beno in trgovsko podjetje, d.o.o., Alešev-
čeva 22, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 9.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zanaetčiska gradevna
zadruga Tehnika – Vevčani p.o., z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 30. 10. 1996

Srg 2189/97 Rg-303

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

Družba  SPORTCOMMERCE,  trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Domža-
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le, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 19. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Berlec, Obrtniška
ulica 2, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja Brlec Petra, Obrt-
niška ulica 2, Domžale.

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 29. 4. 1997

Srg 94/15946 Rg-35333

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15946 z dne 9. 1. 1996 pod št. vložka
1/03010/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5307848
Firma: PRIMUS, d.o.o., marketing,

organiziranje, inženiring, Ljubljana, Rož-
na dolina c. IV/5

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. IV/5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Komatar Primož, izstopil

30. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Komatar Primož, Masljeva ulica 5, Dom-
žale.

MARIBOR

Srg 1233/96 Rg-287

Družba PITECH, tehnologija razstav-
ljivih tesnilnih cevnih sklopk-vezi, pro-
izvodnja, montaža, sanacije in vzdrževa-
nje, d.o.o., Maribor, Ul. Pohorskega ba-
taljona 38, reg. št. vl. 1/8740-00, katere
družbenik je Ilešič Peter, Maribor, Erjavče-
va 18, po sklepu družbenika z dne 21. 10.
1996, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ilešič Peter,
Maribor, Erjavčeva 18.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 5. 1997

Srg 1394/95 Rg-301

Družba Proizvodno in trgovsko pod-
jetje KUM d.o.o., Rače, Ješenca 3, reg. št.

vl. 1/1375/00, katere ustanovitelja sta Ku-
mrič Ivan in Kumrič Anka, oba Rače, Ješen-
ca 3, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevezla Kumrič
Ivan in Kumrič Anka, oba Rače, Ješenca 3.

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 sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 12. 1996

NOVA GORICA

Rg-23055

Družba WEIT, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter transport, d.o.o., No-
va Gorica, Za spomenikom 15, Solkan, s
sedežem Za spomenikom 15, Solkan, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci v registru s št. reg. vl. 1/897/00 preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 5. 12. 1994.

Ustanovitelj je Valda Dornik, Za spome-
nikom 15, Solkan, ki prevezma obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Upniki lahko uveljavijo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 5. 12. 1994

NOVO MESTO

Srg 94/01658 Rg-47182

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
skelpom Srg št. 94/01658 z dne 29. 10. 1996
pod št. vložka 1/02792/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5704707
Firma:  KLJUČ,  storitve  in  trgovina

d.o.o. Črnomelj
Skrajšana firma: KLJUČ d.o.o., Črno-

melj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Ručetna vas 9/b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Plut Nevenka, izstopila

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Plut Nevenka, Semič 44/c, Semič.

PTUJ

Srg 1623/94 Rg-13043

Družba  VRBA d.o.o., gostinstvo, trgo-
vina in storitve,  reg. št. vl. 1/5025/00,
katere ustanovitelj je Marjan Vrbančič, Pr-
venci 17, Markovci, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 4. 5. 1994 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marjan Vr-
bančič, Prvenci 17, Markovci.

Zoper sklep lahko družbenik, 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 3. 4. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 56/97 Rg-288

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 56/97 zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 29. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6071-00 vpiše izbris družbe
BLACK & WHITE, obnova, izdelava in
prodaja otroške, moške in ženske konfek-
cije, d.o.o., s sedežem v Slovenj Gradcu,
Podgorska 65, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Nabernik
Alenka in Krivec Dušan, oba Slovenj Gra-
dec, Prešernova ulica 52.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 29. 4. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-1/96-115 Ob-2100

Pravila sindikata vzgojno-varstvenega
zavoda Brezovica, Brezovica, v Radno 9,
sprejeta dne 1. 4. 1997, se hranijo v Uprav-
ni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 115 dne 12. 5. 1997.

Št. 024-1/96-116 Ob-2101

Pravila zveze svobodnih sindikatov Slo-
venije, Sindikata kmetijstva in živilske in-
dustrije Slovenije, sindikalne podružnice
Kolinske, d.d., PE 4, Vinocet, Ljubljana,
Cesta Dolomitskega odreda 10, sprejeta
dne 12. 4. 1996, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 116, dne 12. 5. 1997.
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Št. 026-33/97 Ob-2102

1. Pravilnik sindikata z imenom: Sindikat
družbe Energetika, d.o.o., Jesenice, Neod-
visnost, Konfederacija novih sindikatov Slo-
venije in sedežem na Jesenicah, Cesta žele-
zarjev 8, ki so bila sprejeta na ustanovnem
zboru sindikata dne 16. 4. 1997, se vzamejo v
hrambo pri Upravni enoti Jesenice.

2. Pravilnik sindikata se vpiše v eviden-
co statutov sindikatov pod zap. št. 67.

N 11/96 R-28

Mohorčič Ivan, sin Ivana in Marije, roj.
Grilanc, roj. 4. 9. 1904 v kraju Bogo št. 2,
Sežana, je pogrešan (na predlog Preprost
Ivana, Štorje št. 55, Sežana).

Začasna skrbnica pogrešanega pa je Ne-
venka Doles, delavka CSD Sežana.

Okrajno sodišče v Sežani

dne 13. 2. 1997

N 336/96 R-69

Bojan Počkar, sin Jožefe in Avgusta Poč-
karja, roj. 17. 3. 1963, nazadnje stanujoče-
ga v Ljubljani, Krivec je pogrešan.

Priglasitveni rok je 15 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 21. 4. 1997

N 2/96 R-76

Valentin Otrin, roj. 11. 11. 1935 v Za-
plani, nazadnje stalno stanujoč v Zaplani
54, p. Vrhnika, je pogrešan vse od leta 1960
dalje (na predlog Jožeta Otrina iz Zaplane
38, p. Vrhnika, ki ga zastopa pooblaščenka,
odvetnica Maruša de Gleria z Vrhnike).

Skrbnik pogrešanca je Jože Otrin ml.,
roj. 1968, iz Zaplane št. 38, p. Vrhnika.

Okrajno sodišče na Vrhniki

dne 7. 4. 1997

N 44/96 R-77

Šukljan Ivan, pok. Antona in Marije roj.
Soklič, roj. 2. 10. 1867, nazadnje stanujoč
na naslovu Trebeše 17, je pogrešan (na pred-
log Šukljan Marija, Trebeše št. 7, ki jo za-
stopa odv. Rok Munih iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 28. 3. 1997

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 321/96 R-78

Derenčin Stanislav, roj. 13. 7. 1945, na-
zadnje stanujoč 287 Jarvis St. Apt. 10, To-
ronto 2, Ont. Canada je pogrešan od 17. 12.
1969 (na predlog brata Alda Derenčina iz
Šmihala pod Nanosom 1, Postojna).

Okrajno sodišče v Postojni

dne 25. 10. 1996

N 34/95 R-79

Višnjevec Jakob, pok. Ivana, roj. okrog
leta 1878, nazadnje stanujoč na naslovu Ro-
žar 121, je pogrešan (na predlog Reja Da-
njele, Rožar št. 15, ki jo zastopa odv. Rajko
Trunkl iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 28. 3. 1997

Oklici dedičem

III D 660/96 R-20

Pri tem sodišču teče zap. postopek po
pok. Kržič Antoniji, roj. 19. 5. 1910, umrli
24. 3. 1996, nazadnje stan. Rakitna 62, Pre-
serje, državljanka Republike Slovenije, ki
je umrla brez oporoke, vsled česar sledi de-
dovanje po zakonu.

Pri dedovanju na podlagi zakona pride v
poštev poleg znanih dedičev tudi zapustni-
čin nečak Kržič Jože, sin zapustničinega
brata Kržič Jožeta, ki se nahaja neznano
kje.

Zapustničinega dediča in morebitne dru-
ge dediče se poziva, da v roku enega leta od
objave oklica v Uradnem listu RS priglasijo
svoje pravice do zapuščine. Po preteku tega
roka bo sodišče izdalo sklep o dedovanju na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 26. 11. 1996

II D 865/95 R-21

V zapuščinski zadevi po pokojni Valje-
vec Elizabeti, rojeni Valjevec, hčeri Lovren-
ca, rojeni 29. 10. 1918, umrli 3. 7. 1995,
nazadnje stanujoči Ljubljana, Lužiškosrb-
ska ul. št. 7, ki je umrla brez oporoke, je ena
izmed zakonitih dedinj tudi zapustničina ne-
čakinja Gordana Valjevec, nazadnje živeča
v Petrinji, Republike Hrvatske, sedaj nezna-
nega naslova. Dedinja se poziva, da se pri-
glasi sodišču v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu RS.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo, na podlagi izjave
postavljenega skrbnika in podatkov, s kate-
rimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 7. 2. 1997

D 55/93 R-29

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-
puščinski postopek po pok. Špeh Antonu,
sinu Antona, roj 27. 2. 1916, drž. RS, na-
zadnje stanujočem v Sv. Petru 103, ki je
umrl 24. 2. 1991.

Po doslej zbranih podatkih bi prišel med
drugim v poštev za dedovanje na podlagi

zakona po pok. Špeh Antonu tudi zapustni-
kov brat Špeh Andrej iz Argentine, ki pa je
že umrl. Sodišču ni znano, kdo so njegovi
dediči. Zato sodišče s tem oklicem poziva
vse njegove dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica v Uradnem listu RS in
na sodni deski tukajšnjega sodišča, javijo
sodišču. Po preteku oklicnega roka bo raz-
pisana zapuščinska obravnava in bo zadeva
zaključena v skladu z zakonom o dedova-
nju.

Okrajno sodišče v Piranu

dne 12. 2. 1997

D 196/96-13 R-33

Kovač Franc, upokojenec iz Dolenec št.
95, je umrl dne 19. 2. 1996. Sodišču ni zna-
no, ali je zapustil dediče, zato s tem oklicem
vabi vse dediče po pok. Francu Kovaču, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 24. 2. 1997

D 160/96 R-81

Pri tukajšnjem sodišču vodimo za-
puščinski postopek po brezoporočno umrli
Ržek Ivani, hčeri Ivana, upokojenki, roj.
12. 12. 1926, drž. RS, samski, umrli dne
23. 7. 1996 v Ilirski Bistrici, z zadnjim stal-
nim bivališčem Borovnica, Gradišnikova
ulica 4.

Kot zakonita dediča po njej prideta v
poštev tudi njena dva nečaka Ržek Mirko in
Ržek Lidija, oba neznanega bivališča nekje
na območju države ZRJ.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju se imenovana dediča poziva, da
se oglasita sodišču v enem letu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS.

Če se dediča ne bosta oglasila, bo so-
dišče po preteku tega roka zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podane ded-
ne izjave skrbnika, ki jima bo postavljen,
ter po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki

dne 6. 5. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

IV P 380/95 R-43

To sodišče je po sodnici Martini Erzin v
pravdni zadevi tožeče stranke Republike
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ljublja-
na, ki jo zatopa Javno pravobranilstvo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva
24, proti toženi stranki Branki Petkovič, nez-
nanega prebivališča v Umagu, Republika
Hrvaška, zaradi ugotovitve, da je toženi
stranki prenehalo stanovanjsko razmerje, na
podlagi določila 84. člena zakona o pravd-
nem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
21. 2. 1997 sklenilo:

1. Branki Petkovič, neznanega prebiva-
lišča v Umagu, Republika Hrvaška, se v
pravdni zadevi opr. št. IV P 380/95 postavlja
začasna zastopnica Alenka Kočevar, strokov-
na sodelavka tega sodišča.
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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 21. 2. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 20/96-97 S-217

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
Tekstilna tovarna Tabor, d.o.o., Maribor
v stečaju, dne 2. 9. 1997 ob 9. uri v sobi
št. 330.

St 12/96 S-218

To sodišče obvešča vse upnike, da bo II.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
Tovarna dušika Ruše – Megras, d.o.o.,
Ruše – v stečaju, dne 19. 6. 1997 ob 8.30 v
sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 5. 1997

St 32/97 S-219

To sodišče je s sklepom z dne 12. 5.
1997 pod opr. št. St 32/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Indu-
strijsko podjetje Alaprem, p.o., Usnjar-
ska c. 9, Kamnik.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Kristal Maribor, d.d., Maribor,
– Splošno gradbeno podjetje Primorje,

p.o., Ajdovščina,
– Andrej Ambrož, s.p., Lahovče,
– Merkur – trgovina in storitve, d.d.,

Kranj,
– Štefan Flerin, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 5. 1997

St 45/95 S-220

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Pohištveno mizarstvo
Pomiz, p.o., Ljubljana – v stečaju z dne
18. 6. 1997 ob 9. uri v sobi 307/III tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313

med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 5. 1997

St 1/97 S-221

1. Z dnem 13. 5. 1997 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Astreia,
Trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Kroy, Ob Ložiču 6.

2. Stečajni postopek se ne izvede in se z
dnem 13. 5. 1997 zaključi.

3. Oklic o začetku in zaključku stečajne-
ga postopka je bil dne 13. 5. 1997 nabit na
oglasno desko tega sodišča, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnemu listu RS.

4. Zoper sklep o začetku in zaključku
stečajnega postopka se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi sklepa v Urad-
nem listu RS.

5. Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljeni del pa se izroči Občini Murska
Sobota, na območju katere je sedež dolžni-
ka brez prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 13. 5. 1997

St 12/96-10 S-222

To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/96 z
dne 13. 5. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KTL Jeplast, podjetje za prede-
lavo plastičnih mas, p.o., Kamna Gorica,
Kamna Gorica 70, Kamna Gorica.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Aljoša Drobnič, Maistrov trg 11, Kranj.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo prijavi-
jo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica. Vlogo
morajo poslati v dveh izvodih skupaj z do-
kazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in
z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 5% vrednosti prijav-
ljene terjatve, vendar največ 27.000 SIT.

4. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 10.
1997 ob 11. uri v sobi 109/I tega sodišča.

5. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje ob-
veznosti do stečajnega dolžnika.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 13. 5. 1997.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 13. 5. 1997

St 6/96 S-223

To sodišče razpisuje III. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi EM
Hidromontaža, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, dne 9. 6. 1997 ob 12. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 14. 5. 1997

St 200/93 S-224

To sodišče objavlja, v stečajni zadevi
opr. št. St 200/93, nad stečajnim dolžnikom
TUS Mikon, d.o.o., Mislinja – v stečaju,
Mislinja, Gozdarska 38, V. narok za preiz-
kus terjatev, dne 2. 7. 1997 ob 11.30, v sobi
številka 28 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 15. 5. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 014 La-106

Firma Patentcommerce, p.o., Ljublja-
na, Čopova 14, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim,
upokojencem) do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 22,
dne 18. IV. 1997 in dnevniku Delo dne 12. 4.
1997. Istočasno je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasni deski v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 18. 6. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
061/126-40-12 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Slavka Perovšek.

Patentcommerce, p.o., Ljubljana

Št. 80/97 La-107

Solkanska industrija apna, p.o., Nova
Gorica, IX. Korpus 106, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem) za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjem odkupu del-
nic podjetja v postopku lastninskega preob-
likovanja.

Rok se podaljšuje za 15 dni od dneva
objave.

Javni poziv je bil prvič objavljen na og-
lasni deski podjetja in Uradnem listu RS,
št. 56, z dne 11. X. 1996 ter časopisu Delo
dne 23. 10. 1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Jože-
fu Peliconu na sedežu podjetja ali na tel.
065/23-912 (vsak delovnik v dopoldanskih
urah).

Solkanska industrija apna, p.o.,
Nova Gorica

Št. 27/97 La-108

Hotel Evropa, p.o., Celje, Krekov trg
4, obvešča upravičence, to je vse zaposlene,
nekdaj zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja, da je podaljšan rok za vplačila zača-
snic poslovnega deleža v postopku lasntin-
skega preoblikovanja podjetja do 15. 6.
1997.

Hotel Evropa, p.o., Celje hkrati poprav-
lja in dopolnjuje objavo programa lastnin-
skega preoblikovanja z dne 28. III. 1997 v
Uradnem listu RS, št. 23/97 in 22. 3. 1997 v
dnevniku Delo:

1. uvodno besedilo pravilno glasi:
Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-

skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa o preoblikova-
nju in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja Hotel Evropa, p.o.,
Celje, Krekov trg 4.

2. Pomotoma izpuščena 9. točka glasi:
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo Agen-
cije o odobritvi objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu
temelječe pravice oziroma pravna korist, ter
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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 Ministrstvo za ekonomske od-
nose 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.

Hotel Evropa, p.o., Celje

La-109

Alpetour, Turistično hotelsko podjet-
je, p.o., Škofja Loka, Titov trg 4b, podalj-
šuje razpis za odkup delnic upravičencem
interne razdelitve in notranjega odkupa v
skladu z objavo v časopisu Delo, dne 30. 4.
1997.

Dodatne informacije dobite na sedežu
podjetja tel. 064/624-031.

Alpetour, p.o., Škofja Loka

La-110

Na osnovi programa lastninskega preob-
likovanja Podjetja za vzdrževanje in var-
stvo cest Celje, p.o., Lava 42, Celje, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 00839/1997-ST z dne 20. 5. 1997,
podjetje objavlja program lastninskega
preoblikovanja.

1. Firma in sedež: Podjetje za vzdrže-
vanje in varstvo cest Celje, p.o., Lava 42,
Celje

2. Matična številka: 5511941.
3. Registracija podjetja: podjetje je vpi-

sano pri Temeljnem sodišču Celje, enota v
Celju, pod reg. št. vl. 1-3036 1-3063-00 v
Celju.

4. Osnovna dejavnost podjetja:
– redno  vzdrževanje  in  varstvo  ma-

gistralnih,  regionalnih  cest  in  lokalnih
cest,

– vzdrževanje, obnavljanje in urejanje
prometnih površin s pripadajočo opremo,

– gradnja, rekonstrukcija in obnavljanje
cest,

– projektiranje cest,
– storitve z gradbeno mehanizacijo,

– prevoz blaga v cestnem prometu.
5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest

Celje, p.o. je družbeno podjetje 100% v
družbeni lasti.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja

Na osnovi 73. in 76. člena ZJGS:
– Republika Slovenija 45,73%,
– občine 10,54%.
Na osnovi programa lastninskega preob-

likovanja:
– javna prodaja za certifikate 26,24%,
– javna prodaja za gotovino 17,49%.

7. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos na Republiko Slovenijo 45,73%,
– prenos na občine 10,54%,
– upravičenci iz javne prodaje za certifi-

kate ali gotovino 26,24%,
– upravičenci iz javne prodaje za goto-

vino 17,49%.

8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
z javno prodajo delnic za certifikate in go-
tovino bo objavljen v časopisu Dnevnik.

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju vsak delovnik v ča-
su od 8. do 12. ure pri Orešnik Vinku, inž.
tel. 063/451-330.

10. 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 odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest
Celje, p.o.

Razpisi delovnih mest

Ob-2034

SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, na podlagi 25. člena statuta razpisuje
delovno mesto

člana Uprave SKB banke, d.d.
Za člana uprave je lahko imenovana ose-

ba, ki ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih ali v organih upravljanja v
banki podobne velikosti in vrste ter potrebne
strokovne, organizacijske in druge sposob-
nosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Poleg tega mora izpolnjevati vse pogoje,
ki jih predpisuje zakon.

K imenovanju člana uprave banke daje
soglasje Banka Slovenije.

Delovno mesto se razpisuje za mandatno
obdobje petih let z možnostjo neomejenega
ponovnega imenovanja.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: SKB banka, d.d., Ljublja-
na, Kadrovska služba s pripisom “za raz-
pis”, Ljubljana, Slovenska c. 55.

SKB banka, d.d.,
Ljubljana

Št. 129/97 Ob-2065

Na podlagi 9. člena odloka o preoblikovanju
javnega podjetja Agencija za radioaktivne od-
padke, p.o., Parmova 53, Ljubljana v javni gos-
podarski zavod (Ur. l. RS, št. 45/96) in 28. člena
statuta Agencije za radioaktivne odpadke, Ljub-
ljana, razpisuje Upravni odbor Agencije za radi-
oaktivne odpadke delovno mesto

direktorja zavoda
Kandidat za direktorja mora poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njevati še naslednje pogoje:

– najmanj visokošolska izobrazba nara-
voslovne ali tehnične smeri,

– 10 let delovnih izkušenj,

– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandatna doba direktorja traja štiri leta.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od dne-
va objave razpisa na naslov: Agencija za
radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53 – upravni odbor.

Kandidata bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po soglasju ustanovitelja k ime-
novanju direktorja.

Agencija za radioaktivne odpadke
Ljubljana

Ob-2066

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na gos-

podarskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani,

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Mariboru,
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ormožu,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
II. na podlagi 101. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo del: obnova občinskih cest na ob-
močju Občine Medvode, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 26, z dne 16. V. 1997,
Ob-1946 se 1. točka pravilno glasi:

1. Investitor: Občina Medvode.
Uredništvo

Popravek

Ob-2096

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela za izgradnjo stanovanjskega blo-
ka s poslovnimi prostori na Poljanah v Po-
stojni, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
26, z dne 16. V. 1997, Ob-1931 se:

– v 3. točki besede takoj po objavi razpi-
sa nadomestijo z besedami od petka z 23. 5.
1997 dalje,

– v 5. točki se spremeni: rok za oddajo
ponudbe je vključno z 23. 6. 1997,

– v 7. točki se spremeni: Javno odpiranje
ponudb bo v četrtek, 26. 6. 1997 ob 14. uri,
v sejni sobi Doma organizacij v Postojni,
Trg padlih borcev 5.

Stanovanjski sklad Občine Postojna

Ob-1968

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 Sevnica

javni razpis
za izbor izvajalcev za strokovni nadzor

nad gradnjo
1. Naročnik (uporabnik): Občina Sevni-

ca, Glavni trg 19/a, Sevnica.
2. Predmet razpisa: s tem razpisom se

iščejo primerni in usposobljeni izvajalci za
strokovno nadzorstvo nad rekonstrukcijami
in asfaltiranjem lokalnih in krajevnih cest.

3. Lokacija razpisanih del je na območju
Občine Sevnica.

4. Časovna opredelitev razpisanih del: s
tem razpisom se bo priznala primernost iz-
branim izvajalcem razpisanih del za obdob-
je (za čas rekonstrukcije in asfaltiranja) po
potrebi. Naročnik si v primeru utemeljene-
ga razloga pridružuje pravico podaljšati
priznanja sposobnosti za določeno obdobje.

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

– primerna registracija dejavnosti,
– strokovna usposobljenost zaposlenih,
– podatki o opravljenem strokovnem iz-

pitu po zakonu o graditvi objektov,
– reference s področja razpisanih del

(pretežno s področja komunalne infrastruk-
ture),

– ugodnosti ponudnika,
– cena iz 6. točke.

6. Izhodiščni cenik za opravljanje stro-
kovnega nadzora:

– izražen v procentu na znesek investici-
je ali v absolutnem znesku,

– posamezne vrste del izražene v pro-
centu (priprava, asfaltiranje, druga dela).

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS do 12. ure na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sev-
nica. Ponudba mora biti zapečatena z ozna-
ko: »Ne odpiraj-Izbor izvajalcev za stro-
kovni nadzor nad gradnjo!«

O izbiri izvajalcev bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

Občina Sevnica

Št. 274/97 Ob-1969

Občina Dol pri Ljubljani v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
vzdrževanja in opravljanje zimske

službe na krajevnih cestah v Občini Dol
pri Ljubljani

1. Koncedent: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.

2. Predmet koncesije: vzdrževanje in
zimska služba na krajevnih cestah v Občini
Dol pri Ljubljani.

Vzdrževalna dela:
– redno tekoče vzdrževanje makadam-

skih in asfaltnih cest (krpanje makadama,
zagrabljevanje gramoza, okopavanje in čiš-
čenje obcestnih jarkov, čiščenje zdražnikov,
odvodnjavanje vode s cestišča, čiščenje pro-
pustov, vzdrževanje ograj na cestnih tele-
sih, vzdrževanje mostov, krpanje asfaltnih
vozišč, večja popravila asfalta, itd.).

Zimska služba:
– pluženje, posipanje cest in izogibališč

v zimskem času.
3. Trajanje koncesije: koncesija se po-

deljuje za dobo 5 let in prične veljati s
15. novembrom 1997.

4. Ponudba mora vsebovati:
– podjetje oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– zahtevane reference,
– 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,
– ceno režijske ure,
– plačilne pogoje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference pri izvajanju takih ali po-

dobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cene za razpisna dela (nejcenejši po-

nudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z raz-

pisom,

– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudbo v skladu z zahtevami pošlji-

te v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Vi-
dem 48, Dol pri Ljubljani.

Rok prične teči naslednji dan po objavi
javnega razpisa Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj - koncesija za
vzdrževanje in zimsko službo na krajevnih
cestah v Občini Dol pri Ljubljani“ na na-
slov: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48,
1262 Dol pri Ljubljani.

7. Odpiranje bo javno peti delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 9. uri
na sedežu občine.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del, gle-
de na višino zneska in terminski pritok sred-
stev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

10. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Dol pri Ljubljani, tel. št.
061/647-201.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 245/97 Ob-1971

Mestna občina Velenje objavlja na osno-
vi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Velenje za
območje Mestne občine Velenje

1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, Velenje.

2. Predmet razpisa: izdelava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega družbenega plana Občine Velenje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter pro-
storskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Velenje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne obči-
ne Velenje.

3. Vsebina in obseg sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Velenje za ob-
močje Mestne občine Velenje se nanaša na:

– spremembe in dopolnitev organizacije
dejavnosti v prostoru,

– spremembe in dopolnitve namenske ra-
be prostora,

– novelacijo urbanistične zasnove mesta
Velenje,

– uskladitev z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Republike Slovenije,

– zbiranje soglasij po programu priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega plana
Mestne občine Velenje.

4. Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT.

5. Okvirni rok za izdelavo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskega
plana je 6 mesecev od sklenitve pogodbe.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27-29 – 23. V. 1997 Stran 2117

6. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo
ponudniki na Uradu za okolje in prostor Mest-
ne občine Velenje, Trg mladosti 2, Velenje,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro. Razpisna
dokumentacija je za ponudnike brezplačna.

7. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji ter o kadrovski

sestavi in organizacijski usposobljenosti po-
nudnika in morebitnih podizvajalcih,

– ponudbeno ceno, strukturo cene, pla-
čilne pogoje in opcijski rok,

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev s področja razpisanih del,

– vzorec izvajalske pogodbe,
– terminski plan izvedbe del z organiza-

cijsko shemo po izvajalcih,
– ločeno ceno za izdelavo celotnega pro-

storskega plana na računalniških disketah,
– ostale priloge po 12. členu odredbe.
Nepravočasne, nepopolne in nepravilno

označene ponudbe, naročnik ne bo obrav-
naval.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena in plačilni pogoji, pri
čemer ni merilo izbora najnižja cena,

– rok izvedbe,
– reference pri izdelavi urbanističnih ak-

tov, predvsem prostorskih planov,
– dobro poznavanje prostora Mestne ob-

čine Velenje,
– možnost prepustitve matric v trajno last

naročnika,
– možnost računalniško podprte izdela-

ve plana – na disketah.
9. Rok za oddajo ponudb je 20. dan po

objavi razpisa do 12. ure v tajništvu Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje,
Trg mladosti 2, Velenje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z identifikacijo ponudnika in pripisom
“Ne odpiraj! – javni razpis za prostorski
plan Mestne občine Velenje”.

10. Odpiranje ponudb bo 27. dan po ob-
javi razpisa, v Uradnem listu RS, ob 12. uri,
v sejni sobi Zavoda za urbanizem Velenje,
Trg mladosti 2 v Velenju.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v roku 14 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

Mestna občina Velenje

Št. 51/97 Ob-1972

Na podlagi uredbe o začasnem financi-
ranju potreb iz proračuna RS v I. polletju
leta 1997 (Ur. l. RS, št.77/96) in na podlagi
določil uredbe o postopku za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Javni zavod Triglavski narodni park,
Bled, Kidričeva 2

javni razpis
za izbiranje ponudb in za nakup

oziroma zamenjavo osebnega službenega
vozila

1. Predmet razpisa: zamenjava službene-
ga vozila Renault 21, starega 8 let, po siste-
mu staro za novo.

2. Predvideni rok nabave: junij 1997.
3. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena in kvaliteta,
– servis in garancije,
– ekonomičnost vozila, poraba goriva in

vzdrževanje,

– reference,
– novo vozilo naj ima podobne vozne

lastnosti kot R 21, moč motorja pa naj ne
presega 2.000 ccm.

4. Posebni pogoji ponudnika:
– ponudniki naj predstavijo pogoje spon-

zoriranja nabave službenega avtomobila,
– vozilo mora biti bele barve.
5. Ponudniki naj oddajo svoje ponudbe

do ponedeljka, 26. 5. 1997 do 12. ure na
naslov: Triglavski narodni park, Kidričeva
2, Bled v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj! Ponudba za javni razpis”.

6. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek 26. 5. 1997 ob 12. uri v prostorih upra-
ve javnega zavoda Triglavski narodni park
na Bledu, Kidričeva 2.

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

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

Javni zavod Triglavski narodni park

Ob-1974

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, ob-
javlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo diesel lokomotive za prevoz

po enotirni viseči progi
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

2. Predmet razpisa: nabava diesel loko-
motive za prevoz po enotirni viseči progi z
naslednjimi tehničnimi zahtevami:

– lokomotiva in vsa oprema mora biti
izvedena v protieksplozijski zaščiti – v Ex
izvedbi,

– dva pogona,
– moč motorja do 70 kW,
– dve dvižni gredi nosilnosti 4,5 t,
– dvižna greda nosilnosti 6 t,
– zavorna čeljust,
– vezni deli,
– vezne gredi,
– lokomotiva mora biti opremljena s

svetlobnimi telesi,
– potreben paket rezervnih delov.
3. Strokovne informacije je mogoče do-

biti na oddelku za naložbe RTH, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/22-144, inter-
na 264, vsak delovni dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost je ca.
70,000.000 SIT.

5. Željeni rok izdobave je III. kvartal
1997. V sklopu izdobave bo potrebno pred-
ložiti naslednje dokumentacijo:

– certifikat o ustreznosti diesel lokomo-
tive za delo v jami, ki ga izda USM Repub-
like Slovenije,

– navodila za uporabo in vzdrževanje lo-
komotive v slovenskem jeziku,

– katalog rezervnih delov v slovenskem
jeziku.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvaliteta izdelka,

– cena,
– fiksnost cen,
– kreditiranje,
– možnost kompenzacij,
– obročno odplačevanje,
– rok izdobave.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je trideseti dan, dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
tridesetih koledarskih dni.

Ponudbe, oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka. Ponudnik pošlje
ponudbo na naslov: Javno podjetje Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Služba
za naložbe, Trg revolucije 12. Ponudba naj
bo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za
diesel lokomotivo – Ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku tridesetih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS, ob 10. uri na oddelku
za naložbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

Osebe ponudnikov, ki bodo prisotne pri
javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 34/97-4 Ob-1975

Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, 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 izvajanje storitev fizičnega in
tehničnega varovanja objekta v

Slomškovi ulici št. 19 in Slomškovi ulici
št. 21

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega in tehničnega varovanja za potre-
be Okrožnega in Okrajnega sodišče v Mur-
ski Soboti.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 2,500.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v uradu predsednice Okrožnega so-
dišča v Murski Soboti, Slomškova 21, soba
št. 403/IV med 9. in 11. uro.

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

Vsebovati morajo še:
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30

dni),
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,
– ponudbene predračune, ki se pripravi-

jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
prometnim davkom. K predračunu naj bo
priložen trenutno veljaven uradni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
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takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega in tehničnega
varovanja drugega najugodnejšega ponud-
nika po tem javnem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ta rok začne
teči z dnevom objave javnega razpisa.

8. Šteje se, da je ponudba prispela v ro-
ku, če je bila v roku določenim v prejšnjem
odstavku oddana v vložišču Okrožnega so-
dišča v Murski Soboti, Slomškova 21, Mur-
ska Sobota ali priporočeno po pošti.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega in tehničnega
varovanja” in opozorilom “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis”.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek
10. 6. 1997 ob 14. uri, v sobi št. 401/IV
Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

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

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

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Ob-1976

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo idejnega projekta s
predhodnimi deli za akumulacijo Kubed

Akumulacija bo imela koristen volumen
5,000.000 m3 in bo izvedena z zemeljsko
pregrado in spremljajočimi objekti v obse-
gu po projektni nalogi, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo lahko ponud-
niki pregledajo ali prevzamejo od 26. 5. do
vključno 30. 5. 1997 na sedežu javnega pod-
jetja Rižanski vodovod Koper, p.o., proti
plačilu 50.000 SIT na žiro račun št.
51400-601-11191.

Informacije na tel. 066/32-141, faks
066/38-026, Šarkanj Jadran.

Ponudbe pošljite na naslov Rižanski vo-
dovod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Rok za prispetje ponudb je 23. 6. 1997
do 11. ure.

Rižanski vodovod Koper

Št. 166 Ob-1977

Javni razpis
1. Za izbiro izvajalca gradbeno obrt-

niških del za adaptacijo pogonskega ob-
jekta.

2. Za izbiro izvajalca kovinske kon-
strukcije mostu z nategami in pogoni na
sekundarnih usedalnikih.

3. Za izbiro izvajalca krmilnih elek-
troomar – preureditev NN napajanja.

4. Za izbiro izvajalca rekonstrukcije
toplotnega izmenjevalca v digestorjih.

1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, Študljanska 91, Dom-
žale.

2. Predmet razpisa:
2.1. Adaptacija pogonske stavbe: po pro-

jektu PZI – delna menjava stavbnega pohiš-
tva, dodelava fasade, obnova instalacijskih
navezav, zunanja ureditev:

3.1. Orientacijska vrednost naročila:
15–16,000.000 SIT.

4.1.Rok izvedbe: 60 dni po podpisu po-
godbe, pričetek del junij 1997.

5.1. Merila za izbiro najugodnejšega iz-
vajalca:

– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– ostale ponujene ugodnosti.
2.2. Izvedba novega mostu z nategami,

pogoni in tekalnimi progami na objektu nak-
nadni usedalniki C5 in C6 – 2 komada.

Projektov ni, rešitve so avtorske v obli-
kovnem smislu že obstoječe opreme.

3.2. Orientacijska vrednost naročila:
ca. 8,000.000 – 9,000.000 SIT/enoto.

4.2. Rok dobave: ca. 60 dni od podpisa
pogodbe.

5.2. Merila za izbiro izvajalca:
– enako kot pod 5.1. točko z dodatno

zahtevo,
– izvajalec za metalne konstrukcije mo-

ra imeti ISO 9002 ali TUV standard.
2.3. Preureditev NN napajanja – menja-

va krmilnih elektroomar.
Projektna dokumentacija v PZI kvaliteti.
3.3. Orientacijska vrednost naročila:

ca. 7,000.000 – 8,000.000 SIT.
4.3. Rok dobave: 45 dni od podpisa po-

godbe.
5.3. Merila za izbiro izvajalca:
– enako kot pod 5.1. točko.
2.4. Rekonstrukcija toplotnih izmenje-

valcev v digestorjih.
Projektov ni, rešitve so avtorske in se

prilagajajo že obstoječi opremi.
3.4. Orientacijska vrednost naročila: ca.

9,000.000 SIT.
4.4. Rok dobave: 40 dni od dneva podpi-

sa pogodbe.
5.4. Merila za izbiro izvajalca:
– enako kot pod 5.2. točko.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovni dan od 9. do
12. ure na lokaciji CČN in si ogledajo kon-
kretne objekte in opremo.

Čas za pridobivanje vseh informacij je
6 delovnih dni od dneva izdaje razpisa.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je treba oddati v zaprti

kuverti z oznako »Javni razpis in navedba
kontaktne točke programa za katero se pri-
javljate« v roku 20 dni od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS in morajo vse
prispeti do 12. ure na naslov: »Centralna
čistilna naprava Domžale-Kamnik, Študljan-
ska 91, 1230 Domžale.

8. Odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja naslednji dan po poteku roka za oddajo
ponudb v prostorih CČN ob 11. uri.

O rezultatih odpiranja bodo vsi ponudni-
ki pismeno obveščni, najkasneje v 20 dneh.

9. Informacije
Vse informacije dobite na CČN, tel.

712-334, 712-866, pri Olgi Burica + za 2.1.
točki pri AG biro 55, Andrej Girandon, inž.
grad., tel. 162-10-52, za 2.3. točko pri Evo,
Metod Loboda, dipl. inž. elek., tel. 714-820.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala.

Investitor si pridržuje pravico, da v pri-
meru pomanjkanja finančnih sredstev z iz-
branim ponudnikom ne sklene pogodbe o
realizaciji.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik

Št. 822/96 Ob-1978

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo obnove skupne kotlarne v Ciril

Metodovem drevoredu 8, 10, 12 na Ptuju
A) Splošni pogoji
1. Investitor: po pooblastilu lastnikov

Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o.,
Ptuj, Vošnjakova 6, Ptuj.

2. Lokacija: stanovanjski blok CMD 8,
10, 12 Ptuj.

3. Predmet razpisa: oddaja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za obnovo
skupne kotlarne iz trdega goriva (premog)
na zemeljski plin.

4. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Podjetju za stanovanjske storitve, d.o.o.,
Vošnjakova 6, Ptuj. Pojasnila in dodatki se
dobijo pri Šilak Vladu, vsak dan od 8. do
10. ure na telefon 771-951. Dvig dokumenta-
cije je možen proti plačilu v višini 4.000 SIT.

5. Predvidena vrednost gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del je 14,600.000
SIT.

6. Rok: predviden začetek del je v začet-
ku junija 1997, konec del 30. 8. 1997.

B) Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 30-dnevno opcijo priložiti
naslednje dokumente:

– registracija za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisna dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe, ki mora zagotavljati

fiksno ceno po sistemu ključ v roke do kon-
ca gradnje,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulira-
ni stroški za ureditev deponij in gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
bišče tako, da bo zavarovanje zajemalo ško-
do tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C) Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:
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– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– fiksna cena po sistemu ključ v roke do
konca gradnje,

– plačilo brez avansa,
– zagotovitev roka izvedbe,
– možnost kreditiranja in pridobitev eko-

loškega kredita,
– druge ugodnosti ponudnika.
D) Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

»Ne odpiraj! Ponudba – obnova kotlarne v
CMD 8, 10, 12 Ptuj« je potrebno dostaviti v
30 dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Podjetje za stanovanjske storitve,
d.o.o., Ptuj, Vošnjakova 6, 2250 Ptuj, do
12. ure. Kolikor se izteče 30. dan na dela prost
dan (sobota, nedelja, praznik), se ponudbe od-
dajo naslednji delovni dan do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 16. dan po
objavi razpisa ob 11. uri, na Podjetju za sta-
novanjske storitve.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o.,

Ptuj

Ob-1979

Občina Podvelka-Ribnica, Podvelka 20,
na podlagi določb odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

ceste HE Vuhred–Čas
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: modernizacija ceste

HE Vuhred–Čas.
3. Predvidena vrednost del znaša

6,500.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je takoj po

pooblastilu pogodbe (mesec junij), rok do-
končanja 25 dni po podpisu pogodbe.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisne
pogoje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudnik dela izvedli v roku in kvalitetno
ter sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu »fiksne cene in ključ v roke«.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v upravi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 10.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
789319, s pripisom Občina Podvelka-Rib-
nica, javni razpis – modernizacija ceste HE
Vuhred–Čas.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe in jih
morajo ponudniki oddati na sedežu Občine
Podvelka-Ribnica, najkasneje 20 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: »Ne
odpiraj – ponudba za modernizacijo ceste
HE Vuhred–Čas!«.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– cene,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 13. 6.

1997 ob 16.30 v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica.

Navzoči predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pooblastilo o zastopa-
nju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Ob-1980

Občina Podvelka-Ribnica, Podvelka 20, na
podlagi določb odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za razširitev

pokopališča v Breznu
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: razširitev pokopa-

lišča v Breznu.
3. Predvidena vrednost del znaša

8,300.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe (mesec junij), rok dokončanja
30 dni po podpisu pogodbe.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisne
pogoje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudnik dela izvedli v roku in kvalitetno
ter sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu »fiksne cene in ključ v roke«.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v upravi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 10.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
789320, s pripisom Občina Podvelka-Rib-
nica, javni razpis – razširitev pokopališča v
Breznu.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe in jih
morajo ponudniki oddati na sedežu Občine
Podvelka-Ribnica, najkasneje 20 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: »Ne
odpiraj – ponudba za razširitev pokopališča
v Breznu!«.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– cene,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 13. 6.

1997 ob 17. uri v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica.

Navzoči predstavniki ponudnikov morajo
komisiji predložiti pooblastilo o zastopanju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Ob-1981

Občina Podvelka-Ribnica, Podvelka 20,
na podlagi določb odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

ceste Josipdol–Haus
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: modernizacija ceste

Josipdol–Haus.
3. Predvidena vrednost del znaša

12,000.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe, rok dokončanja 40 dni po
podpisu pogodbe.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisne
pogoje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnejši
ponudnik dela izvedli v roku in kvalitetno
ter sklenili za njihovo izvedbo pogodbo po
načelu »fiksne cene in ključ v roke«.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v upravi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 10.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
789318, s pripisom Občina Podvelka-Rib-
nica, javni razpis – modernizacija ceste Jo-
sipdol–Haus.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe in jih
morajo ponudniki oddati na sedežu Občine
Podvelka-Ribnica, najkasneje 20 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: »Ne
odpiraj – ponudba za modernizacijo ceste
Josipdol–Haus!«.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– cene,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 13. 6.

1997 ob 16. uri sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica.

Navzoči predstavniki ponudnikov morajo
komisiji predložiti pooblastilo o zastopanju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Podvelka-Ribnica

Ob-1982

Gorenjska banka, d.d., Kranj, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za posodobitev
tiskanja na osrednji in po poslovnih

enotah
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Zato prosimo za celovito ali delno po-
nudbo:

1. Dobavo in instalacijo štirih terminal-
skih/tiskalniških strežnikov z naslednjimi
lastnostmi:

– podpora TCP/IP protokola,
– priključek na Ethernet,
– vsaj en paralelni priključek, ki podpira

Centronics in Dataproducts,
– vsaj štiri terminalske priključke (do

16),
– self-load opcija.
2. Dobavo in instalacijo šestih vrstičnih

tiskalnikov z naslednjimi zahtevami:
– hitrost izpisa vsaj 900 vrstic/min,
– podpora slovenskim znakom v naboru

437,
– podpora kodne tabele 852 oziroma 1250

zaradi kasnejšega prehoda na ta standard,
– možnost izpisa kodirne vrstice,
– uporaba neskončnega papirja do A3

velikosti, pretiskanih obrazcev,
– izpis v več kopijah.
3. Dobavo in instalacijo enega vrstične-

ga tiskalnika z naslednjimi zahtevami:
– hitrost izpisa vsaj 1400 vrstic/min,
– ostalo enake zahteve kot zgoraj.
4. Dobavo in instalacijo enega laserske-

ga tiskalnika:
– hitrost izpisa vsaj 24 strani/min,
– primerna rešitev za podporo sloven-

skim znakom v naboru 437,
– podpora kodne tabele 852 oziroma

1250 zaradi kasnejšega prehoda na ta stan-
dard,

– uporaba posameznega in neskončnega
papirja do A3 velikosti,

– možnost barvnega tiskanja.
5. Ponudniki naj ponudbe pripravijo v

obliki pogodbe, ki mora za vsako od po
nujenih točk vsebovati:

– cene v SIT z vključenim prometnim
davkom,

– garancijski rok najmanj 36 mesecev,
– roke za dobavo, instalacijo in zaklju-

ček dela,
– način plačila (plačilo po dobavi),
– za zamudo pri rokih plačilo penalov in

zamudnih obresti za eventualne avanse,
– načine zavarovanja avansov in kvali-

tete opreme in dela.
Obvezne dikcije so razvidne iz osnutkov

pogodbe, ki smo jo pripravili in so na raz-
polago v Gorenjski banki, d.d., Kranj.

Ponudbe pošljite v roku 10 dni na na-
slov: Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiwei-
sova 1, Sektor informacijskih sistemov,
4000 Kranj.

Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za posodobitev tiskanja –
Ne odpiraj”.

Merila za izbiro najprimernejšega ponud-
nika bodo:

– ustreznost tehničnim zahtevam,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora in vzdrževanje,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija,
– celovitost ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico do delne-

ga nakupa oziroma da izbora ne opravi. Za
vse informacije in osnutek pogodbe se lah-
ko obrnete na tel. 064/28-40, Sektor infor-
macijskih sistemov, Marjan Bogataj.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Št. 031-1-11/97 Ob-1983

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), objavlja
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Ljubljana, Vrazov trg 2, za Inštitut za bio-
medicinsko informatiko

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za

nabavo opreme
I. Kupec: Medicinska fakulteta Univer-

ze v Ljubljani, Inštitut za biomedicinsko in-
formatiko, Ljubljana.

II. Predmet razpisa je nabava opreme:
dvajset osebnih računalnikov za opremlja-
nje učilnice.

III. Specifikacijo opreme za vse točke
dobijo zainteresirani na URL naslovu
http://www.mf.uni-lj.si/razpis/, ali na Inšti-
tutu za biomedicinsko informatiko, Ljublja-
na, Vrazov trg 2/II pri Emilu Mergoletu po
tel. 061/313-233.

IV. Ponudba mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom po nižji
davčni stopnji za dobavo opreme za potrebe
izobraževanja. Orientacijska vrednost za ce-
lotno opremo je 5,300.000 SIT.

V. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta in reference,
– cena vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– servis,
– čas odpravljanja okvar,
– garancijo,
– aparat mora biti nostrificiran za slo-

venski trg.
VII. Obravnavane bodo tiste ponudbe, ki

bodo do torka, 3. junija 1997 do 12. ure
prispele na MF, Inštitut za biomedicinsko
informatiko, Vrazov trg 2/II, Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti opremljene z oznako “Ne
odpiraj, ponudba!”.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
4. junija 1997 ob 13. uri v prostorih Inštituta
za biomedicinsko informatiko Medicinske fa-
kultete v Ljubljani, Vrazov trg 2/II.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila za za-
stopanje.

IX. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 21 dni po odpiranju ponudb.

Medicinska fakulteta v Ljubljani

Ob-1988

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Staninvest Maribor, p.o., po pooblastilu last-
nikov stanovanjskega objekta Tyrševa 6

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževalna dela

na objektu Tyrševa 6, Maribor
1. Naročnik: Staninvest Maribor, p.o.,

Grajska ulica 7, Maribor v svojem imenu in
za račun lastnikov stanovanjskega objekta
Tyrševa 6, Maribor.

2. Predmet razpisa so naslednja dela: ob-
nova fasade, kleparskih izdelkov, balkonov
in mizarskih izdelkov.

3. Orientacijska vrednost del: 7,000.000
SIT.

4. Rok pričetka del: junij 1997.
5. Rok dokončanja del: 30. 7. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

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

tudi najugodnejša.
7. Posebni pogoji: ponudnik mora hkrati

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

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

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

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,20% od orientacijske vred-
nosti del na žiro račun št. 51800-601-11903
z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis”.

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

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
vključno 6. 6. 1997 do 9. ure na naslov:
Staninvest Maribor, p.o., Grajska ul. 7, Ma-
ribor, v zaprti kuverti.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 6.
1997, v prostorih Staninvest Maribor, p.o.,
Grajska 7/I ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

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

Staninvest Maribor, p.o.

Ob-1989

Občina Piran na podlagi uredbe 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 adaptacijo in dogradnjo dela poslopij

Osnovne šole Lucija
1. Investitor: Občina Piran.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo adaptacijskih del in dogradnje dela
zbornice pri Osnovni šoli Lucija.

3. Dokumentacija za izdelavo ponudbe
lahko interesenti dvignejo na Občini Piran,
Tartinijev trg 2, Urad za premoženje in gos-
podarske javne službe. Kontaktna oseba je
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Bogdan Babnik, tel. 066/746-201, vsak dan
do zaključka razpisa od 8. do 10. ure.

4. Orientacijska vrednost GOI del znaša
21,000.000 SIT.

5. Roki:
Rok pričetka: 26. junij 1997.
Rok dokončanja: 31. avgust 1997.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancija za izvedena dela,
– ocena sposobnosti izvajalca,
– nudenje ključa v roke,
– pribitek na kooperantska dela,
– podpisani posebni pogoji investitorja.
7. Oddaja ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje

12. dan po objavi v Uradnem listu RS do
11. ure na naslov naročnika. Ponudbe mora-
jo biti v zapečateni kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba OŠ Lucija”.

8. Odpiranje ponudb bo na dan zaključ-
ka razpisa ob 12. uri v mali sejni dvorani
Občine Piran.

9. Obvestila o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo obveščeni o rezultatih

razpisa v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

Ob-1990

Center za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla-Vojka” Vipava, Vojkova 33,
Vipava, objavlja

javni razpis
za nabavo pomivalnega stroja

1. Naročnik: Center za usposabljanje in-
validnih otrok “Janka Premrla-Vojka”, Vi-
pava, Vojkova 33, Vipava.

2. Predmet razpisa: pomivalni stroj.
Zahteve:
– pomivalni stroj za posodo,
– program 60 sec., kapaciteta 1080 krož-

nikov/h,
– program 120 sec., kapaciteta 540 krož-

nikov/h,
– priključna moč 9,7 KW,
– 12 KW bojler,
– 1 kom vhodna miza dolžine 575 cm,
– 1 kom izhodna miza dolžine 575 cm.
4. Orientacijska vrednost: 1,5 mio SIT.
5. Dobavni rok: 1 mesec.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejša od trideset dni pred zaključkom raz-
pisa,

– vzorec pogodbe z vključenimi zahte-
vami iz 2. točke ter ponudbenim predraču-
nom,

– navedba kontaktne osebe ponudnika,
– prospektni material z naslovom servi-

sa.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– rok dobave in garancija,
– reference ponudnika.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Center za uspo-
sabljanje invalidnih otrok “Janka Premr-
la-Vojka” Vipava, Vojkova 33, Vipava, z
oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisijo
– nabava pomivalnega stroja”.

Ponudbe je treba poslati priporočeno po
pošti ali vročiti osebno v tajništvu centra
proti potrdilu. Na zadnji strani kuverte mora
biti razvidna firma in sedež ponudnika.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa, bo komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

9. Pojasnila ali dodatne informacije v
zvezi z razpisom pošljite v pisni obliki na
naslov: Center za usposabljanje invalidnih
otrok JPV Vipava, Vojkova 33, 5271 Vipa-
va.

10. Rok za oddajo ponudb je petnajst dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo sedem dni po
preteku roka za oddajo v Centru JPV Vipa-
va.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v pet-
najstih dneh po odpiranju ponudb.
Center za usposabljanje invalidnih otrok

“Janka Premrla-Vojka”

Št. 110-1/97 Ob-1984A

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja mostu čez

Impoljski potok na R 363/1337
v km 1.940

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Batistič, dipl. 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 9. 6. 1997 do 8.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana,
soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izgradnja
mostu čez Impoljski potok.” – B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984B

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: dokončna
premoženjskopravna in

zemljiškoknjižna ureditev
rekonstruiranega odseka reg. ceste

R-391 Kočevska Reka - Borovec
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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Erna Bavčar, dipl. jur. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
4,165.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 6. 1997 do 9.30 v vložišče Druž-
be za državne ceste, Tržaška 19a, Ljublja-
na, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Dokončna
prem.pravna ureditev odsek R 391 Koč. Re-
ka-Borovec.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984C

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova makadamskega

vozišča R 336/1224 Jurklošter-Dežno in
R 340/1252 Sestre Logar-Pavličevo Sedlo

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Samo Košič, grad. teh. (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 9. 6. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2122 Št. 27-29 – 23. V. 1997

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova ma-
kadamskega vozišča Jurklošter-Dežno.” –
S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984Č

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: obnova makadamskega

vozišča na cesti R 370/1354
Podvelka-Ribnica

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Tijanič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
6,600.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 6. 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 “Obnova ma-
kadamskega vozišča Podvelka-Ribnica.” –
M.T.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 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-1984D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija mostu čez

Ljubljanico na Vrhniki na R 324/1146
v km 0.100

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Brane Batistič, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija mo-
stu čez Ljubljanico na Vrhniki.” – B.B.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 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-1984E

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornega sloja

na cesti M 3/244 (Brezno-Ruta)
in R 346/1286 (Rogoznica-Senarska)
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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marko Tijanič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
44,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 6. 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 “Izvedba za-
pornega sloja na cesti M3.” – M.T.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 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-1984F

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornega sloja

na cesti M 1-1 v Tržiški Bistrici
(Deteljica) in R 315/1090, 1091

(Bohinjska Bistrica), M 1-2/234 državna
meja odcep Planica

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Roman Černivec, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
52,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 6. 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 “Izvedba za-
pornega sloja na cesti M1.” – R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem
polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter
Ur. l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste kot naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornih slojev

na področju CP Ljubljana
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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Janez Mikolič, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
69,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 6. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.
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Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Izvedba za-
pornih slojev na področju CP Ljubljana.” –
J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 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 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984H

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija podpornega zidu

Drtija-Izlake
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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Sašo Pirc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 6. 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 pod-
pornega zidu Drtija-Izlake.” – S.P.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 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-1984I

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zapornih slojev

na področju CP Nova Gorica
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 26. do

30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Rene Pivc, grad. teh. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
55,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 6. 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 “Izvedba za-
pornih slojev na področju CP Nova Gori-
ca.” – R.P.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 6. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-1984J

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija križišča

cest R 319/1107-1108 in R 322/1135-1136
(križišče Primskovo)

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 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Janez Gorenc, dipl. inž. (tel.
061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
36,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 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 “Rekonstruk-
cija križišča cest R 319, 322.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 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-1984K

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
Slovenije za ceste kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. izvedba zapornih slojev in površin-

ske prevleke na področju CP Ptuja
Orientacijska vrednost del znaša

17,000.000 SIT.
2. izvedba zapornih slojev in površin-

ske prevleke na področju CP Murske So-
bote

Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 26. do
30. 5. 1997, strokovne informacije pa vam
posreduje Marjan Pucko, inž. (tel.
061/178-83-00).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za

1. Izvedba zapornih slojev in površinske
prevleke CP Ptuj.” – M.P.

2. Izvedba zapornih slojev in površinske
prevleke CP M. Sobota.” – M.P.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 152/97 Ob-1985

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina
Celje - Komunalna direkcija, Trg celjskih
knezov 9, Celje in Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, Celje objav-
ljata

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo:
I. kompaktorja za deponiranje komu-

nalnih odpadkov na odlagališču
II. delovnega vozila za pometanje ulic

in cestišč
I.
1. Predmet javnega razpisa je dobava

kompaktorja za prenašanje, drobljenje in tla-
čenje komunalnih odpadkov na odlagališču
odpadkov od 800 do 1000m3 na dan.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša okvirno 40,000.000 SIT fco naslov
kupca.

3. Tehnični pogoji:
– skupna teža 28 do 30 ton,
– moč motorja ca. 200 KW,
– poraba goriva do 25 l/delovno uro,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2124 Št. 27-29 – 23. V. 1997

– velikost nakladalne žlice 4 do 5m3,
– vlečna sila mora presegati 32 ton,
– dovoljena obremenitev prednje osi do

40 ton,
– zaščita dna in vrtečih delov s hidra-

vlično vodenimi zaščitnimi pokrovi,
– zobata jeklena kolesa konusno seg-

mentne oblike,
– zapora diferenciala na prednji osi,
– klima naprava v kabini in akustične

protihrupne obloge,
– možnost obojestranskega čiščenja hla-

dilnika motorja brez demontaže,
– minimalne emisije izpušnih plinov po

EU normativih od leta 2000 naprej,
– vgrajen dvojni filter goriva in zračni

ciklonski filter z izpušnim ejektorjem za
predfiltriranje.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika s podatki o registra-

ciji,
– natančno tehnično specifikacijo kom-

paktorja,
– garancijske pogoje,
– servisne pogoje,
– možnost šolanja strojnikov,
– dobavni rok,
– plačilne pogoje z možnostjo kreditira-

nja,
– končno ceno v devizni in tolarski vred-

nosti,
– referenčno listo,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– kakovost ponujene opreme v razmerju

s ceno,
– garancijski in servisni pogoji,
– plačilni pogoji - fiksna cena,
– doseganje ekoloških normativov EU

2000,
– optimalna ekonomičnost obratovanja

in vzdrževanja strojev,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
II.
1. Predmet javnega razpisa je dobava de-

lovnega vozila za pometanje ulic in cestišč.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša okvirno 30,000.000 SIT fco naslov
kupca, vozilo pripravljeno do registracije.

3. Tehnični pogoji:
– skupna teža do 15 ton,
– dolžina ca. 6m, širina ca. 2,5m, višina

ca. 3m,
– nosilnost ca. 5000 kg,
– potovalna hitrost ca. 80 km/uro,
– delovna hitrost 1 do 20 km,
– prostor za odpadke ca. 6m3,
– rezervoar za vodo 1m3,

– radij obračanja ca. 6,5m,
– širina čiščenja ca. 1000mm bočno, z

valjno ščetko ca. 2000mm,
– moč motorja šasije ca. 170 KW, motor

EU 2,
– moč delovnega motorja ca. 60 KW,

motor EU 2,
– centralno mazanje celotnega stroja,
– ventilator visoke kapacitete z brezsto-

penjsko regulacijo obratov in hrupnostjo
zmanjšano na minimum,

– bočne krtače enostranske montirane na
desni strani vozila,

– upravljanje vozila z desnim volanom,

– klima naprava v kabini in akustične
protihrupne obloge.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika s podatki o registra-

ciji,
– natančno tehnično specifikacijo stroja

za čiščenje ulic in cestišč,
– garancijske pogoje,
– servisne pogoje,
– možnost šolanja strojnikov,
– dobavni rok,
– plačilne pogoje,
– končno ceno v devizni in tolarski vred-

nosti.
– referenčno listo,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– kakovost ponujene opreme v razmerju

s ceno,
– garancijski in servisni pogoji,
– plačilni pogoji - fiksna cena,
– doseganje   ekoloških   normativov

EU 2000,
– optimalna ekonomičnost obratovanja

in vzdrževanja strojev,
– minimalna poraba goriva,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
Interesenti morajo oddati ponudbe pod

I. in II. na naslov: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o. Celje, Teharska 49 v zaprti ku-
verti s pripisom “Ne odpiraj - ponudba kom-
paktor” oziroma “Ne odpiraj - ponudba stroj
za pometanje ulic” najkasneje do 6. 6. 1997
do 12. ure.

Na zgornjem naslovu bo ob isti uri tudi
odpiranje ponudb. Ponudniki so lahko pri
odpiranju ponudb prisotni, s sabo pa morajo
imeti pismena pooblastila. O dokončni izbi-
ri komisije, bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni v petnajstih dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

– Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

– Javne naprave
javno podjetje, d. o. o., Celje

Ob-1986

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), uredbe o spremembi uredbe o pri-
stojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l.
RS, št. 20/95), 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), Občina Sežana v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE
Sežana, Partizanska 49, Sežana (v nadalje-
vanju ZGS - OE Sežana) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Sežana v letu 1997

1. Naročnik (investitor): Občina Sežana.
2. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine in na ZGS - OE Sežana.

3. Predmet razpisa: redna vzdrževalna
dela ter investicijska dela na gozdnih cestah
na območju Občine Sežana.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,794.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del kot je
razpisan, glede na pridobitev in terminski
pritok sredstev (Republiška sredstva, pri-
stojbina, sredstva lokalnih skupnosti...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

5. Rok izvedbe del: pričetek in obseg del
je po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1997, po naročilu
ZGS - OE Sežana.

Zaključek del je 30. 11. 1997.
6. Merila za izbiro ponudnika: reference

in strokovna usposobljenost za področje in
obseg razpisanih del, ponudbene cene za
enote, strojne in delovne kapacitete, plačil-
ni roki in možnosti ter pogoji morebitnega
odloga plačila, kakor tudi druge morebitne
ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudbene doku-
mentacije: ponudba se nanaša na vsa razpi-
sana dela v občini, morebitne ponudbe za
posamezna dela ali posamezne gozdne ce-
ste po tem razpisu ne konkurirajo.

Ponudba, ki jo ponudnik predloži naroč-
niku, mora biti sestavljena v skladu z 212.
členom odredbe o postopku za razpise za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in z razpisnimi pogoji ter navodili za izdela-
vo prikazanimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe za javni razpis predložite v
14 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-
sarno Občine Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj - javni razpis za izbiro izvajalca vzdrže-
valnih del na gozdnih cestah Občine Seža-
na“.

8. Datum in kraj odpiranja ponudb, bo
objavljen v razpisni dokumentaciji.

9. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb
bo v osmih dneh poslana vsem ponudni-
kom.

10. Naročnik bo sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, poslal v roku petnajstih
dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Sežana
ZGS - OE Sežana

Št. 351-033/96 Ob-1987

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Se-
žana, na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

telovadnice s prizidkom in preureditev
obstoječe Osnovne šole Dutovlje

1. Investitor: Občina Sežana, Partizan-
ska cesta 4, Sežana.

2. Predmet razpisa je izgradnja telovad-
nice s prizidkom, preureditev obstoječe os-
novne šole Dutovlje in dobava ter montaža
opreme.

3. Zainteresirani izvajalci lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo po predhodnem
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plačilu stroškov izdelave v višini 50.000
SIT na ŽR. 51420-630-90046 v roku petih
delovnih dni od dneva objave razpisa, med
8. in 11. uro na Občini Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana, v sobi št. 68 pri Colja Uro-
šu, kjer dobijo tudi vse informacije v zvezi
z razpisom. Pred prevzemom dokumentaci-
je morajo predložiti dokazila o plačilu
stroškov in pisno pooblastilo za dvig le-te.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 250,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventuelno manjši obseg del od razpisanega
oziroma le tega prilagoditi svojim razpolož-
ljivim sredstvom. Zaradi morebitnega
zmanjšanega obsega del ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja kakršnekoli od-
škodnine iz tega naslova.

6. Pričetek del je v drugi polovici leta
1997, rok dokončanja del pa je v letu 1998.
Za dokončanje del se smatra uspešno oprav-
ljen tehnični pregled izvedenih del pristojne
komisije upravne enote, ki investitorju omo-
goča pridobitev uporabnega dovoljenja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca so: sposobnost izvajalca, ponujena ce-
na izvedbe del, način plačila in pogoji fik-
snosti cene, reference izvajalca pri izvaja-
nju tovrstnih del, rok izvedbe del, možnosti
finančnega kreditiranja investitorja, opcija
ponudbe ter druge ugodnosti izvajalca, ki
jih ponudi investitorju po lastni presoji.

8. Glede na postavljena merila v prejšnji
točki za izbor najugodnejšega izvajalca so
ponudniki dolžni vsebino ponudb dostaviti
po naslednjem vrstnem redu:

– dokazilo o registraciji (izpis iz sodne-
ga registra ne starejši od tridesetih dni) in
odločbo pristojnega organa občine o oprav-
ljanju dejavnosti,

– garancijo na ponudbo v obliki akcept-
nega naloga v višini 5% ponujene vrednosti
s pooblastilom za vnovčenje, katerega inve-
stitor vnovči v primeru, da ponudnik, ki bi
bil izbran s strani investitorja za izvajalca
razpisanih del, ne bi hotel skleniti pogodbe
za izvedbo del,

– dokazilo o finančnem stanju ponudni-
ka BON-1, BON-2 ali BON-3. Samostojni
podjetniki predložijo kot dokazilo o svojem
finančnem stanju davčno napoved zadnjega
obdobja ter potrdilo o povprečnem stanju
na svojem žiro računu v zadnjih treh mese-
cih,

– izjavo ponudnika, da so mu bile v fazi
sestave ponudbe poznane terenske razmere
lokacije, kjer se bodo dela izvajala in pro-
jektna dokumentacija na osnovi katere se
bodo dela izvajala, da pristaja na uporabo
posebnih gradbenih uzanc, da bo z investi-
torjem v fazi izvedbe določenih del investi-
torju dopustil izvedbo del z zamenjavo po-
dizvajalca v skladu z dogovori z Mini-
strstvom za šolstvo in šport,

– predračun na originalnem popisu del,
katerega prejme od investitorja z razpisno
dokumentacijo z navedbo načina obračuna
izvršenih del in plačilnih pogojev,

– seznam podizvajalcev, katerih ponud-
be so upoštevane,

– kalkulativne elemente na osnovi kate-
rih je bil sestavljen predračun (cenike mate-
rialov, delovne sile, mokrih mešanic, pre-
vozov, strojne opreme, manipulativnih pri-
bitkov na tuje storitve...),

– terminski in finančni plan izvedbe raz-
pisanih del,

– seznam referenc izvršenih podobnih
del.

Nepopolnih ponudb investitor ne bo
obravnaval.

9. Rok za dostavo ponudb je 20. 6. 1997
do 11. ure na naslov: Občina Sežana, Parti-
zanska cesta 4, Sežana, v zaprti in zapečate-
ni kuverti z oznako “Ponudba - ne odpiraj!
telovadnica s prizidkom OŠ Dutovlje”.

10. Odpiranje ponudb bo 20. 6. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Sežana, Partizan-
ska cesta 4, Sežana.

11. Najcenejši izvajalec ni nujno tudi
najugodnejši.

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

Občina Sežana

Št. 48/97 Ob-1991A

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi
(MUV št. 8/94) in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Radlje ob Dravi kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje

naslednjih del:
1. ureditev Obrtne ulice v Radljah ob

Dravi

Dokumentacijo o razpisanih delih in do-
datne informacije lahko dobite na Občini
Radlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Ka-
ratu, vsak dan od 12. do 14. ure in na tel. št.
0602/71-401, ob predhodnem plačilu razpi-
sne dokumentacije v višini 15.000 SIT na
ŽR št. 51860-630-25664.

1. Ocena razpisanih del je 20,000.000
SIT.

2. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del, kot je razpi-
san. V tem primeru izvajalec ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

3. Predviden rok pričetka del je septem-
ber 1997.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference,
– cena,
– kreditiranje,
– roki.
5. Ponudniki  morajo  k  ponudbi  prilo-

žiti še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih

del, kolikor ponudnik ni usposobljen za iz-
vedbo posameznih del tudi dovoljenje za
opravljanje del morebitnega podizvajalca,

– razpoložljive kapacitete,
a) stroji,
b) delavci,
– osnutek pogodbe.
6. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-

je v 30 dneh po objavi na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7. Ponudbe

morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako »ponudba – Obrtna ulica« » Ne odpi-
raj« in z naslovom ponudnika.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Radlje ob Dravi, soba 313/III., 3. de-
lovni dan po zaključenem roku javnega raz-
pisa s pričetkom ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Ob-1991B

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje

naslednjih del:
1. za izdelavo prostorske dokumenta-

cije za športnorekreacijsko območje v
mestu Radlje

Dokumentacijo o razpisanih delih in do-
datne informacije lahko dobite na Občini
Radlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Ka-
ratu, vsak dan od 12. do 14. ure in na tel.
0602/71-401.

1. Ocena razpisanih del 3,000.000 SIT.
2. Predviden rok pričetka del je takoj po

sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– refernece,
– cena,
– roki izdelave.
4. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti

še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– kadrovsko sestavo,
– okviren terminski plan,
– osnutek pogodbe.
5. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-

je v 30 dneh po objavi na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako »ponudba – Ne odpiraj – prostorska
dokumentacija« in z naslovom ponudnika.

6. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Radlje ob Dravi, soba 313/III., 3. de-
lovni dan po zaključenem roku javnega raz-
pisa s pričetkom ob 12. uri.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-1993

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 Ljudska univerza Murska Sobota,
Zavod za permanentno izobraževanje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

rekonstrukcije in nadzidave desnega
trakta stavbe in adaptacije dela levega

trakta
1. Naročnik: Ljudska univerza Murska

Sobota, Zavod za permanentno izobraževa-
nje, Slomškova 33, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa je rekonstrukcija in
nadzidava desnega trakta stavbe Ljudske
univerze Murska Sobota in adaptacija dela
levega trakta stavbe Ljudske univerze Mur-
ska Sobota.
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3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete na sedežu Ljud-
ske univerze Murska Sobota, Slomškova 33,
po predhodni najavi in plačilu 20.000 SIT
na žiro račun Ljudske univerze Murska So-
bota, vsak delovnik med 8. in 12. uro do
izteka roka za oddajo ponudb.

4. Vrednost razpisanih del: orientacijska
vrednost razpisanih del je ocenjena na
25,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo: pričetek del 14. julij
1997 – dokončanje 30. avgust 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

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

ugodnejši ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom po 12. členu odredbe,
– predloženi terminski plan,
– način obračunavanja del,
– garancijske  roke  in  načine  zavaro-

vanja  izpolnitve  obveznosti  roka  dokon-
čanja,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti.

8. Rok za dostavo ponudb: 30 dni od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov: Ljudska univerza Murska Sobota,
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota, z oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba za razpis –
rekonstrukcija in adaptacija”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko 26. 6.
1997 ob 12. uri na sedežu Ljudske univerze.

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

10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v 7 dneh po dnevu odpira-
nja ponudb.

11. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo neposredno na sedežu Ljud-
ske univerze oziroma po telefonu
069/32-641.

Ljudska univerza
Murska Sobota

Št. 36/97 Ob-1994

Na podlagi 14. člena odloka o proračunu
Občine Litija za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
27/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Javno podjetje Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška c. 15, Litija,

javni razpis
za izbiro ponudnika za dobavo

kombiniranega stroja bagra
nakladalnika proizvajalca MF iz Velike

Britanije, TIP MF 860 s kompletno
opremo

1. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z zakonom o javnih naročilih in mo-
rajo vsebovati še:

– overjeno dokazilo o registraciji ponud-
nika,

– načinu zavarovanja ponudnikove ob-
veznosti oziroma jamstvo,

– vzorec pogodbe.

Cena naj bo fiksna za enoto in oblikova-
na z delnim avansom, oziroma plačilo po
prevzemu stroja, izračunana v SIT, s pose-
bej prikazanim prometnim davkom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov iz gornjih navedb, se bodo štele za
nepravilno sestavljene in jih komisija ne bo
obravnavala.

2. Merila za izvedbo najugodnejšega po-
nudnika:

– fiksna cena, natančni plačilni pogoji,
način zavarovanja delnega avansa (bančna
garancija, drugo),

– rok dobave,
– garancijska doba za dobavljeni stroj,
– kvaliteta,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti (popust in podobno).
3. Ponudbo pošljite priporočeno na na-

slov Javno podjetje Komunalno stanovanj-
sko podjetje Litija, Ponoviška c. 15, 1270
Litija. Ponudbe morajo prispeti na naslov
do 4. 6. 1997.

Ponudbe  morajo biti predane v enem
izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba stroj.”

4. Vse podrobnejše podatke za izdelavo
ponudbe lahko zainteresirani dobijo osebno
na sedežu podjetja ali po telefonu št.
061/884-005.

5. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1997, v pro-
storih podjetja, s pričetkom ob 7.30.

6. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje 8 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 36/97 Ob-1995

Na podlagi 14. člena odloka o proračunu
Občine Litija za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
27/96) in zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Javno podjetje Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška c. 15, Litija,

javni razpis
za izbiro ponudnika za izvedbo talnih
oznak na lokalnih cestah in mestnih

ulicah v Občini Litija
v izmeri 2.000 m2 in 2.300 m cestne osi,

na obstoječih in novih površinah, po navo-
dilu naročnika in z materialom naročnika.

1. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z zakonom o javnih naročilih in mo-
rajo vsebovati še:

– overjeno dokazilo o registraciji ponud-
nika,

– način zavarovanja ponudnikove obvez-
nosti oziroma jamstvo,

– vzorec pogodbe.
Cena naj bo fiksna za enoto in oblikova-

na z delnim avansom, oziroma plačilo po
prevzemu del, izračunana v SIT, s posebej
prikazanim prometnim davkom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov iz gornjih navedb, se bodo štele za
nepravilno sestavljene in jih komisija ne bo
obravnavala.

2. Merila za izvedbo najugodnejšega po-
nudnika:

– fiksna cena za m2 in m, natančni pla-
čilni pogoji, način zavarovanja delnega
avansa (bančna garancija, drugo),

– rok izvedbe del,
– garancijska doba za izvedena dela,
– kvaliteta,

– reference ponudnika,
– druge ugodnosti (popust in podobno).
3. Ponudbo pošljite priporočeno na na-

slov Javno podjetje Komunalno stanovanj-
sko podjetje Litija, Ponoviška c. 15, 1270
Litija. Ponudbe morajo prispeti na naslov
do 4. 6. 1997.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba oznake.”

4. Vse podrobnejše podatke za izdelavo
ponudbe lahko zainteresirani dobijo osebno
na sedežu podjetja ali po telefonu št.
061/884-005.

5. Odpiranje ponudb bo 5. 6. 1997, v pro-
storih podjetja, s pričetkom ob 7.30.

6. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje 8 dni po
odpiranju ponudb.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje

Litija, d.o.o.

Ob-1996

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

ponovni javni razpis
za oddajo del: sanacija parapetnega zidu

na AC Grosuplje–Višnja gora
Orientacijska vrednsot: 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 26. 5.
1997 od 8. do 11. 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 ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 9. 6. 1997 do 10.30 v taj-
ništvu (soba 308) Podjetja za vdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba za sanacijo parapetnega zidu na
AC Grosuplje–Višnja gora”.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997 ob
11. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje
avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Ob-1997

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republiki Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 22/93), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86 in
59/96) in odredbe o postopku javnega raz-
pisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93) Slovenske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
investicijske in tehnične dokumentacije za:
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1.0. Zgornji ustroj prog
2.0. Signalno-varnostne naprave
2.1. Telekomunikacijske naprave
2.2. Vozno omrežje
2.3. Druge elektroenergetske naprave.
A) Splošni podatki:
Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
Predmet razpisa: izdelava investicijske

in tehnične dokumentacije za posamezne
sklope pod 1. in 2. točko.

Lokcija: omrežje Slovenskih železnic.
Čas del: sposobnost bo priznana za ob-

dobje 18 mesecev.
Obseg del: javni razpis se nanaša na dela

na objektih, ki bodo definirana s sprejetim
proračunom RS in na tej podlagi sprejetim
planom investicij v železniško infrastrukturo.

Orientacisjka vrednost del: 300 mio SIT.
B) Razpisni pogoji
Pismena prijava za razpis (ponudba) mo-

ra vsebovati:
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) obseg del na katera se nanaša ponud-

ba,
d) registracijo ponudnika, izpisek ne sme

biti starejši od 3 mesecev,
e) referenčno listo s poudarkom na po-

dobnih delih,
f) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih pri izdelavi tovrst-
ne dokumentacije,

g) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa,

h) boniteto – izpolnjene obrazce BON 1
in BON 2 ali BON 3, ki ne smejo biti starej-
ši več kot 30 dni od roka za oddajo ponud-
be,

i) vrsto računalniške podpore pri projek-
tiranju (software),

j) druge pogoje za ugotavljanje primer-
nosti izvajalcev.

C) Merila za ugotavljanje sposobnosti
izvajalca: prednost pri priznavanju sposob-
nosti  bodo  imeli  ponudniki,  ki  bodo
zagotavljali  realizacijo  po  naslednjih  kri-
terijih:

a) boljše reference iz razpisanega po-
dročja,

b) poznavanje tehnologije gradnje s pou-
darkom na čim manj motenem železniškem
prometu,

c) primernejšo usposobljenost strokov-
nih kadrov,

d) ustreznejšo računalniško podporo pri
projektiranju,

e) finančna trdnost podjetja.
Ponudnik naj navede tudi ostale ugodno-

sti, za katere meni, da bi pri realizaciji raz-
pisnih del pomenile prednost in jih lahko
nudi investitorju.

Rok oddaje ponudbene dokumentacije je
30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

Kontaktna oseba investitorja je Kumše
Zlatko, tel. 13-13-144, int. 41-98, faks
13-36-037.

Vsi ponudniki bodo obveščeni o izboru
najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo ponudb.

Ponudbe naj bodo naslovljene: Sloven-
ske železnice Ljubljana, d.d., Kolodvorska
ul. 11, Infrastruktura, soba 205, z oznako
“Javni razpis za projektiranje”.

Datum oddaje je žig in datum prejema
na naslovu. Upoštevale se bodo le tiste po-
nudbe, ki bodo oddane pravočasno in bodo
vsebovale vse pogoje navedene pod točko B
tega razpisa.

Slovenske železnice Ljubljana
Infrastruktura

Ob-2002

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

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja RASM Jakobski

dol–KATC Vosek
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Maribor, Titova 38, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja na področju RASM Ja-
kobski dol–KATC Vosek.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti od 26. 5. do 30. 5. 1997, med 8. in 9.
uro, v prostorih Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, v Službi za gradnjo in
razvoj TK omrežij pri Romani Berniak v
sobi B215 (tel. 062/44-252) proti predloži-
tvi dokazila o plačilu 10.000 SIT na žiro
račun podjetja št. 51800-849-28010.

4. Ocenjena vrednost del znaša 14 mio
SIT.

5. Lokacija objekta: področje krajevne
skupnosti Jakobski dol.

6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je 4. 8. 1997, predvideni rok dokončanja
del 30. 9. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij
in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov.

Ponudba mora vsebovati elemente, smi-
selne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/95).

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

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne štejejo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Titova
38, p.p. 33, Maribor ali biti oddane nepo-
sredno v vložišču na istem naslovu, najka-
sneje do 16. junija 1997 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za izvedbo KKO Jakob-
ski dol”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
17. junija 1997 v sejni sobi (št. B114) v I.
nadstropju zgradbe na Titovi 38, v Maribo-
ru, s pričetkom ob 13. uri.

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

Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bo-
do dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpira-
nju ponudb.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje
14 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Maribor

Št. 28/97 Ob-2024

Občina Škofljica, na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
objavlja

javni razpis
za izgradnjo vodohrana VH 200 m3

Brzek – v naselju Gradišče v KS Pijava
Gorica

1. Investitor: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica.

2. Predmet razpisa: izgradnja vodohrana
VH 200 m3 Brzek v naselju Gradišče na
vodovodnem sistemu VS-20 Pijava Gorica
(gradbena + montažna dela + elektr. pri-
ključek).

3. Orientacijska vrednost: 13,500.000
SIT.

4. Predviden pričetek del: 1. 8. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancija.

6. Ponudba mora vsebovati:
– podpisane in žigosane razpisne pogo-

je,
– ponudbo izdelano na žigosanem popi-

su del,
– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
7. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno gra-
divo na P.U.Z., d.o.o., Slovenčeva 95, Ljub-
ljana, tel. 1686-125, faks 1686-102.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – izgradnja VH 200 m3

Brzek”.
10. Rok za dostavo ponudbe je 16. 6.

1997 do 12. ure osebno na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti
pravočasno do razpisanega roka.

11. Odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Škofljica.

12. Predstavnik ponudnika mora komi-
siji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Škofljica

Ob-2025

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa Občin-
skega sveta občine Piran, št. 353-26/96 z
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dne 27. 3. 1997 po pooblastilu Občine Pi-
ran Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije

glavnega pomola v Portorožu
1. Investitor: Javno podjetje Okolje Pi-

ran, d.o.o., po pooblastilu Občine Piran.
2. Predmet javnega razpisa:
– izvedba sanacije glavnega pomola po

izdelani tehnični dokumentaciji št. 33/96, ki
jo je v marcu 1997 izdelala Projektiva Inže-
niring Piran.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
47,000.000 SIT.

4. Lokacija objekta: Portorož.
5. Rok pričetka del: konec septembra

1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so sestavni del razpisnih pogojev.
7. Rok oddaje ponudbe: ponudbe morajo

biti oddane v zapečatenih kuvertah z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za sanacijo glav-
nega pomola v Portorožu” na naslov: Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Fornače št. 33,
6330 Piran v roku 30 dni od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, tj. do
23. 6. 1997 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 6.
1997 ob 13. uri v prostorih JP Okolje Piran,
d.o.o., Fornače št. 33, Piran.

9. Ponudniki bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa v 20 dneh po odpiranju ponudb.

10. Razpisne pogoje in podrobnejše in-
formacije zainteresirani ponudniki lahko do-
bijo pri JP Okolje Piran, d.o.o. – pri Ivanič
Turk Vlasti – tel. 066/747-387.

Okolje Piran

Št. 1287/97 Ob-2026

Občina Gornji Petrovci objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu

1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu nad cesto in objekti Koša-
rovci št. 10 in 12.

3. Orientacijska vrednost del znaša
3,200.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: 16. 6. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 15. 7. 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji. Ni pogoj, da je
najcenejši ponudnik, najugodnejši ponud-
nik.

Naročnik bo pri odločitvi o najugodnej-
šem ponudniku odločal na podlagi vseh na-
vedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.

7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, pla-
čilnih pogojih in opciji ponudbe.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije na Ob-
čini Gornji Petrovci, tel. 069/56-250, kon-
taktna oseba župan Franc Šlihthuber.

9. Kompletne ponudbe pod oznako: po-
nudba za sanacijo plazu v Občini Gornji

Petrovci “Zemeljski plaz nad cesto in ob-
jekti Košarovci št. 10 in 12 – Ne odpiraj”,
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Gornji Petrovci.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Gornji Petrovci 10. dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov morajo pokazati pisno poobla-
stilo za zastopanje.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naš naslov do 10. ure na dan odpira-
nja ponudb.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Gornji Petrovci

Št. 330-24/97 Ob-2027

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja Občina Žiri v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove

javni razpis
za vzdrževanje gozdnih cest (za leta

1997, 1998, 1999)
1. Razpisna dokumentacija je na voljo

pri Zavodu za gozdove, KE Logatec, revir-
na pisarna Žiri, Trg svobode 2 (uradne ure:
torek in četrtek med 7. in 10. uro, tel.
064/691-377) proti plačilu 3.000 SIT.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5 mio SIT. Naročnik si pridržuje pravico
spremembo plana tako v višini sredstev, kot
v obsegu in lokaciji del.

3. Predvideni začetek del je maj 1997.
Vsako leto se predvideva poraba ca. 1/3
razpisanih sredstev. Dela se izvajajo po let-
no usklajenem planu del na podlagi delov-
nih nalogov.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference izvajalca za področje razpi-
sanih del,

– tehnološka opremljenost izvajalca,
– ponudbene cene,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– drugo.
5. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi razpisa. Ponudniki naj ponudbe od-
dajo na sedežu revirja Žiri, Trg svobode 2,
Žiri.

6. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do vsi zainteresirani obveščeni naknadno.

Občina Žiri

Ob-2028

Na podlagi 61. in 63. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96) in zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Komunala Radovljica

javni razpis
za strokovno vodenje in nadzor pri
izgradnji plinovodnega omrežja v

Radovljici

A. Splošni podatki
1. Investitor: Komunala Radovljica,

d.o.o., Ljubljanska 27, Radovljica.
2. Predmet javnega razpisa: nadzor pri

izgradnji 3-barskega in 100-milibarskega
plinovoda na območju mesta Radovljica –
1. podfaza 1. faze.

3. Lokacija: območje mesta Radovljica.
4. Predvideni obseg izgradnje: 2 redu-

cirni postaji, 7.600 m plinovodov in 100
hišnih priključkov.

5. Predvidena vrednost gradbenih in in-
stalacijskih del: 130,000.000 SIT.

6. Roki: predvideni pričetek 15. 6. 1997
in zaključek 30. 9. 1997.

B. Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za razpisano vrsto del,
b) ceno za ponujena dela,
c) reference,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju,
f) izjavo, da ne bo noben del plinovoda

zasut brez pregleda in odobritve nadzorne-
ga organa, ki mora biti na gradbišču priso-
ten.

2. Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago na gornjem naslovu in jo lahko ponud-
niki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT na
žiro račun št. 51540-601-15720 z virman-
skim nalogom ali položnico od 26. 5. 1997
dalje vsak delovnik med 8. in 9. uro. Kon-
taktni osebi sta Miro Sodja in Simon Zore
(tel. 064/715-109).

3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
za nadzor pri izgradnji plinovoda” do 6. 6.
1997 do 12. ure, na naslov: Komunala Ra-
dovljica, Ljubljanska 27, 4240 Radovljica.

4. Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1997
ob 8. uri v sejni sobi Komunale Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica.

5. Ti razpisni pogoji so sestavni del po-
nudbe in pogodbe ter jih mora ponudnik v
celoti sprejeti in potrditi ter predložiti inve-
stitorju skupaj s ponudbo in se ne smejo
spreminjati.

6. Investitor ima pravico oddati razpisa-
na dela v omejenem obsegu in najbolj us-
treznemu izvajalcu, za katerega ni nujno, da
je najcenejši.

7. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Komunala Radovljica

Ob-2029

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 5/97), Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana (v nada-
ljevanju MGD), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za

I. Oblikovanje znakov kakovosti gostin-
skih nastanitvenih obratov
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1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba sto-

ritev oblikovanja celostne podobe uradnega
označevanja kakovosti nastanitvenih gostin-
skih obratov, ki jo sestavljajo:

– znak za označitev kategorije nastani-
tvenih gostinskih obratov,

– znak za označitev kakovosti kategori-
ziranih nastanitvenih gostinskih obratov,

– znak za označitev specializacije nasta-
nitvenih gostinskih obratov,

– znak za označitev kategorije nastani-
tvenih obratov na kmetijah,

– znak za označitev kakovosti marin.
2. Merila za izbiro izvajalca
Naročnik bo pri izbiri osnutka celostne

podobe znakov upošteval naslednja merila:
– skladnost označevanja kakovosti z zah-

tevami pravilnika o merilih in načinu kate-
gorizacije nastanitvenih obratov in marin
(Ur. l. RS, št. 29/97),

– skladnost znakov z elementi celostne
podobe turistične ponudbe Slovenije,

– možnost postavitve znakov posamično
in v skupini,

– predlog rešitev glede vrste materiala,
načina uradne označitve posameznega zna-
ka, izbire najustreznejšega vidnega mesta
označevanja na objektu, v objektu in na in-
formativnih tiskovinah-brošurah,

– možnost produkcije oznak v Sloveniji
z navedbo okvirne cene.

3. Orientacijska vrednost naročila
Vrednost naročila končne izvedbe celost-

ne podobe ne sme presegati 3,000.000 SIT.
V to ceno ni všteta produkcija končnega

izdelka.
4. Roki za izvedbo naročila
Storitve javnega naročila morajo biti do-

končane v 15 dneh po odločitvi o izbiri
izvajalca.

5. Vsebina ponudbene dokumentacije
Poleg zahtev iz 1. in 2. točke mora po-

nudbena dokumentacija vsebovati zlasti:
5.1. dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki pravne osebe iz registra organizacij
in obrti Statističnega urada Vlade Republi-
ke Slovenije ter davčno številko. Za fizične
osebe pa osebni podatki in dokazilo o dr-
žavljanstvu ter davčno številko,

5.2. Ponudbeni predračun s specifikaci-
jo in višino stroškov ter z roki za izplačilo,

5.3. podpisan vzorec pogodbe,
5.4. reference o izvedenih projektih,
5.5. predlog o načinu sodelovanja z na-

ročnikom do končne izvedbe naročila,
5.6. terminski plan izvajanja del.
Ponudbena dokumentacija mora celovi-

to predstaviti ponudbo, da jo je možno oce-
niti brez dodatnih pojasnil ponudnika.

Izbor ponudb bo opravila strokovna ko-
misija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s po-
dročja oblikovanja, likovne umetnosti, arhi-
tekture, turizma, okolja, kulture in državne
uprave ter varstva potrošnikov.

6. Rok in način predložitev ponudb
Rok za prijavo ponudb je 20. 6. 1997.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-

nici z oznako “Ne odpiraj! Prijava na razpis
za kategorizacijo” na naslov: MGD, Kotni-
kova 5, Ljubljana. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov ponudnika.

Če ponudnik prijavi več ponudb, mora
biti vsaka ponudba v svojem ovitku, na
katerem  mora  biti  označeno  skupno

število  ponudb  in  zaporedna  številka
ponudbe.

7. Javno odpiranje ponudb bo v Ljublja-
ni, dne 24. 6. 1997 ob 10. uri na sedežu
MGD.

8. Rok za obvestilo o izidu razpisa
O končni izbiri izvajalca bodo ponudni-

ki obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

9. Informacije o razpisu
Pravilnik o merilih in načinih kategori-

zacije nastanitvenih obratov in marin je na
voljo na sedežu MGD, tel. 061/1783-213.

Podrobnejše informacije o razpisu in
obrazložitve zahtev tega pravilnika bodo
dane  na  razgovoru  z  naročnikom,  ki  bo
dne  26.  5.  1997  ob  10. uri  na  sedežu
MGD.

Ob-2059

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. l.
RS, št. 5/97), Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana (v nada-
ljevanju MGD), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za

II. Izvedbo tržne raziskave za opredeli-
tev vsebine publikacije s področja turizma

1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba sto-

ritev tržne raziskave za oblikovanje vsebine
publikacije za področje turizma. Vsebina in
oblika informacij bi morali vpletati in biti
zanimivi za naslednje javnosti:

a) strokovne javnosti s področja turistič-
nih dejavnosti,

b) strokovne javnosti dejavnosti, ki so
povezane s turizmom,

c) segmente širše javnosti.
Cilj te raziskave je ugotovititi in oprede-

liti vsebino “turistične publikacije” (časopi-
sa ali revije) za strokovno in širšo javnost,
ki bi bila tudi tržno zanimiva.

2. Merila za izbor naročnika
Naročnik bo izbral izvajalca na podlagi

predložitve dispozicije projekta, ki mora
vsebovati:

– izdelavo vprašalnika, ki vsebuje opcij-
ske vsebine za posamezne ciljne javnosti iz
1. točke,

– izbor raziskovalnega vzorca,
– aplikacijo usklajenega vprašalnika na

ciljni javnosti,
– obdelavo podatkov,
– prezentacijo rezultatov,
– izdelavo vsebine ogledne publikacije,

ki se nanaša na izsledke raziskave.
3. Orientacijska vrednost naročila
Vrednost naročila končne izvedbe razi-

skave ne sme presegati 2,800.000 SIT.
4. Roki za izvedbo naročila
Storitve javnega naročila morajo biti do-

končane v 30 dneh po odločitvi o izbiri
izvajalca.

5. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija mora poleg

zahtev iz prve in druge točke tega razpisa
vsebovati tudi:

5.1. dokazilo o imenu, sedežu in matični
številki pravne osebe iz registra organizacij
in obrti Statističnega urada Vlade Republi-
ke Slovenije ter davčno številko,

5.2. ponudbeni predračun s specifikacijo
in višino stroškov ter roki za izplačilo,

5.3. podpisan vzorec pogodbe,
5.4. reference o izvedenih projektih,
5.5. terminski plan izvajanja del.
Ponudbena dokumentacija mora celovi-

to predstaviti ponudbo, da jo je možno oce-
niti brez dodatnih pojasnil ponudnika.

6. Rok in način predložitev ponudb
Rok za prijavo ponudb je 20 dni po objavi

v Uradnem listu RS. Ponudba mora biti od-
dana v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj!
Prijava za razpis za izvedbo tržne raziskave”
na naslov: MGD, Kotnikova 5, Ljubljana.

7. Javno odpiranja ponudb bo v Ljublja-
ni, dne 9. 6. 1997 ob 10. uri na sedežu
MGD.

8. Rok za obvestilo o izidu razpisa
O končni izbiri izvajalca bodo ponudni-

ki obveščeni najkasneje do 16. 6. 1997.
9. Informacije o razpisu
Podrobnejše informacije o razpisu dobi-

te pri Barbari Zupanc, tel. 061/1783-295 ali
213.
Gospodarstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-2019

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) naslednji

javni razpis
za dobavo in montažo notranje opreme

za nadzidani del vrtca Kekec
v Grosupljem

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
kompletne notranje opreme za vse prostore
novega nadzidka obstoječega objekta vrtca
Kekec v Grosupljem.

3. Razpisna dokumentacija in vse dodat-
ne informacije za izdelavo ponudbe so na
voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure na
Uradu za gospodarstvo in družbene dejav-
nosti Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje pri Mariji Likovič, tel. 761-211.

4. Rok za izvedbo del je konec junija
1997.

5. Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-

be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti, zalepljeni s selo-
tejpom, preko katerega je žig ponudnika, na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje najkasneje do 5. 6.
1997 do 8.30.
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Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Gro-
suplje “Ponudba - Oprema vrtec Kekec - ne
odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstrop-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo udeleže-
ni ponudniki obveščeni v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-2020

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup fotokopirnega stroja

Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18.

Predmet razpisa je nakup fotokopirnega
stroja.

Orientacijska vrednost opreme je
1,500.000 SIT.

Ponudbe morajo biti opremeljene v skla-
du z 12. členom citirane odredbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
cena in plačilni pogoji, dobavni rok, bonite-
te ponudnika, reference, ugodnosti pri nu-
denju servisnih storitev, garancija in druge
ugodnosti.

Pisne ponudbe morajo biti oddane v
10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z označbo “Ne odpiraj - po-
nudba za fotokopirni stroj”.

Ponudbe, poslane po pošti, se upošteva-
jo kot pravočasne, če prispejo do zahteva-
nega roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 6. 1997 ob
12. uri v Občini Brežice, sejna soba A, Ce-
sta prvih borcev 18, Brežice.

Pred odpiranjem ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisna poob-
lastila.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Brežice

Ob-2022

Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnika o finančnih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v Občini Gro-
suplje (Ur. l. RS, št. 39/96 in 61/96) Občina
Grosuplje objavlja

javni razpis
za ugotavljanje usposobljenosti

izvajalcev melioracijskih del na območju
Občine Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa: ugotavljanje uspo-
sobljenosti izvajalcev za izvedbo meliora-
cijskih del na območju Občine Grosuplje.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pri
Martini Zajec, tel. 761 - 211.

4. Lokacija: melioracijska dela se bodo
izvajala na celotnem območju Občine Gro-
suplje.

5. Orientacijska vrednost del:
– agromelioracije – 2,150.000 SIT,
– male melioracije – 700.000 SIT.
6. Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventuelno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva ali od-
stopiti od podpisa pogodbe. V obeh prime-
rih ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

7. Rok izvedbe del: predvideni rok za-
četka del je po dogovoru z investitorjem in
lastnikom, solastnikom ali najemnikom
kmetijskega zemljišča v skladu z razpolož-
ljivimi sredstvi, zaključek del pa je predvi-
den do konca meseca novembra 1997.

8. Merila za ugotavljanje usposobljeno-
sti izvajalca:

– ponudbena cena strojne ure za posa-
mezno vrsto stroja,

– plačilni pogoji, fiksnost cene,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– druge ugodnosti.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe se

dostavijo osebno do ponedeljka 9. 6. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje. Kuverte
morajo biti zalepljene z lepilnim trakom,
prek katerega je žig ponudnika ter označe-
ne z oznako: “Ponudba melioracije - ne
odpiraj”.

10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v torek, 10. 6. 1997 ob 9. uri v
sejni sobi Občine Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje (2. nadstropje). Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem od-
piranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo.

11. Priznanje usposobljenosti: naročnik
bo prijavitelje pisno obvestil o priznanju ali
zavrnitvi usposobljenosti v roku 30 dni od
izteka razpisnega roka.

Občina Grosuplje

Ob-2023

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Grosuplje

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je opravljanje prevo-
zov otrok v osnovno šolo.

3. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na Občini Grosuplje, Urad za gos-
podarstvo in družbene dejavnosti, Kolod-
vorska 2, 1290 Grosuplje, vsak dan med
8. in 10. uro pri Repar Brigiti, tel. 761-211.

4. Orientacijska vrednost naročila je
12,800.000 SIT.

5. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1997/98 oziroma od 1. 9. 1997 do 30. 6.
1998.

6. Lokacija: šolski prevozi se bodo
opravljali za celotno območje Občine Gro-
suplje.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference za izvajanje razpisanih stori-

tev,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
8. Ponudbe se dostavijo osebno do torka

17. 6. 1997 do 8.30 na naslov: Občina Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Kuverte
morajo biti zalepljene z lepilnim trakom,
prek katerega je žig ponudnika ter označene
z oznako: “Ponudba - šolski prevozi - ne
odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo v torek 17. 6.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstrop-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-2031

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Ministrstvo za šol-
stvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del v letu
1997 na zgradbah srednjih šol:

– Celjske regije,
– Koroške regije,
– Pomurske regije.
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah v naslovu predvidenih srednjih šol.
Ponudbe je treba izdelati za vsako regijo in
posamezno šolo posebej in sicer po vrstah
del, za vsa razpisana dela skupaj ali samo za
posamezno vrsto razpisanih del, v odvisno-
sti od usposobljenosti in registriranega po-
slovanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa, ponudniki pristajajo na razpisne pogoje
in posebne pogoje, da bodo kot najugodnejši
ponudniki, izbrani za izvajanje določenih del,
sklenili za njihovo izvedbo pogodbe po nače-
lu “Funkcionalni ključ v roke”, katere vzorec
bodo prejeli z razpisnim gradivom.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje, do vključno pete-
ga dne po objavi vsak delovnik med 9. in
12. uro na naslovu: Inženiring biro, d.o.,
Maribor, Vita Kraigherja 10, Maribor, II.
nadstropje, Fedor Figner, dipl. inž. arh., tel.
062/226-561, faks 062/27-141.

Na istem naslovu lahko ponudniki dobi-
jo v času razpisa tudi vsa pojasnila.
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Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti na podlagi predhodne predložitve doka-
zila o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
št. 51800-601-15484.

4. Predvideni rok pričetka del je v juliju
1997, praviloma v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe. Vsa dela morajo biti končana do
20. 8. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– upoštevanje razpisnih pogojev – potr-
jena izjava na obrazcu,

– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del,

– reference,
– boniteta,
– ponudbena cena,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela

na posamezni zgradbi.
6. Ponudbe je treba oddati najkasneje do

23. VI. 1997 do 12. ure na naslov: Inženi-
ring biro, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja
10/II, Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba, ne odpiraj”, z
navedbo regije na katero se ponudba nana-
ša.

7. Ponudbeni predračuni morajo biti iz-
delani na razpisnem popisu brez dodatnih
ali črtanih postavk, sicer ponudba ne bo
upoštevana. Kolikor ponudnik ugotovi, da
opisi ali količine del v razpisnem popisu ne
ustrezajo dejansko potrebnim delom in ob-
segu, naj v ponudbi manjkajoča dela in ko-
ličine navede ločeno in zanje ločeno ponudi
tudi ceno.

8. Pri izdelavi ponudb morajo ponudniki
upoštevati naslednje posebne pogoje naroč-
nika:

– opcije ponudbe ne smejo biti krajše od
30. dni od dneva odpiranja ponudb,

– resnost ponudbe mora biti dokazana s
priloženim akceptnim nalogom v višini 10%
ponudbene vrednosti,

– naročnik ne predvideva avansiranja
del,

– glede rokov plačil bo upoštevano “Na-
vodilo Ministrstva za finance RS o izvrše-
vanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96)”, ki
predvideva 60 dnevni plačilni rok od dneva
potrditve situacij s strani nadzora,

– za plačilo je predvidena izstavitev dveh
situacij in sicer:

– začasne situacije v višini 65% vredno-
sti del po opravljenih pogodbenih delih,

– končne situacije v višini 35% vredno-
sti del – v decembru 1997,

– naročnik si pridržuje pravico, da bo v
slučaju zmanjšanih finančnih sredstev skle-
nil z izbranim ponudnikom pogodbo za
manjši obseg del, ali pa pogodbe tudi ne bo
sklenil.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih In-
ženiring biroja Maribor, Ul. Vita Kraigherja
10, II. nadstropje, dne 24. VI. 1997 ob
10. uri za Celjsko in Koroško regijo ter dne
24. VI. 1997 ob 12. uri za Pomursko regijo.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

11. Pregled predvidenih del po regijah
in šolah ter orientacijske vrednosti del:

Celjska regija:
– Gimnazija Celje-Center:

– sanacija obstoječih kamnitih stopnišč
– 5,200.000 SIT;

– Gimnazija Celje:
– sanacija obstoječih kamnitih stopnišč

(dokončanje) – 960.000 SIT,
– dobava in montaža svetilk za šolske

table – 200.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 1,790.000 SIT,
– skupaj: 2,950.000 SIT;
– Srednja ekonomska šola Celje:
– obnova črne kritine in kleparskih iz-

delkov – 1,500.000 SIT,
– popravilo salonitne kritine in klepar-

skih izdelkov – 900.000 SIT,
– popravilo opečne kritine in kleparskih

izdelkov – 1,600.000 SIT,
– sanacija dimnikov – 500.000 SIT,
– obnova umivalnic ob telovadnici –

900.000 SIT,
– skupaj: 5,400.000 SIT;
– Srednja tehniška šola Celje:
– obnova tlaka v strojni delavnici –

4,455.000 SIT,
– obnova PVC podov v D etaži –

5,200.000 SIT,
– slikarska dela na stopnišču B in D eta-

že – 550.000 SIT,
– skupaj: 10,205.000 SIT;
– Srednja šola za gostinstvo in turizem

Celje:
– sanacija ravne strehe – 4,465.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 510.000 SIT,
– skupaj: 4,975.000 SIT;
– Srednja zdravstvena šola Celje:
– popravilo kleparskih izdelkov in ogre-

vanje žlebov – 650.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 510.000 SIT,
– priključitev obstoječega digestorija –

200.000 SIT,
– dobava in montaža svetilk za šolske

table – 75.000 SIT,
– skupaj: 1,435.000 SIT;
– Srednja frizerska, tekstilna, strojna šo-

la Celje:
– obnova PVC podov – 2,475.000 SIT,
– izdelava protidrsnih oblog stopnic –

500.000 SIT,
– obnova ravne strehe in kleparskih iz-

delkov – 1,150.000 SIT,
– zamenjava lesenih oken – 1,080.000

SIT,
– popravilo fasade – 1,450.000 SIT,
– skupaj: 6,655.000 SIT;
– Srednja vrtnarska šola Celje – lokacija

Šentjur:
– ureditev učilnice in kabineta za biolo-

gijo,
– GOI dela – 2,635.000 SIT,
– oprema – 2,900.000 SIT,
– ureditev učilnic, vajalnice in kabineta

za kemijo,
– GOI dela – 4,272.000 SIT,
– oprema – 5,300.000 SIT,
– rekonstrukcija kotlovnice na plin –

8,100.000 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatrojev –

2,950.000 SIT,
– skupaj: – 26,157.000 SIT;
– Srednja strojna šola Štore:
– zamenjava strešnih oken – 3,255.000

SIT,
– zamenjava lesenih oken s PVC okni –

3,307.500 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatorjev –

665.000 SIT,

– skupaj: 7,227.500 SIT;
– Center srednjih šol Velenje:
– zamenjava poda v telovadnici –

8,870.000 SIT,
– obnova elektroinstalacij in svetil v te-

lovadnici – 1,225.000 SIT,
– skupaj: 10,095.000 SIT;
Koroška regija:
– Gimnazija Ravne:
– zamenjava dvižnih vodov in radiator-

jev – 6,200.000 SIT;
– Srednja strojna kovinarska šola Rav-

ne:
– zamenjava lesenih s PVC okni –

4,410.000 SIT,
– zamenjava lesenih s PVC okni z žalu-

zijami – 2,700.000 SIT,
– skupaj: 7,110.000 SIT;
– Srednja šola Slovenj Gradec:
– zamenjava lesenih s PVC okni –

3,465.000 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatorjev –

2,880.000 SIT,
– sanacija toplotne postaje – 1,500.000

SIT,
– skupaj: 7,845.000 SIT;
– Gimnazija in srednja kemijska šola Ru-

še:
– oplesk oken – 3,300.000 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatorjev –

700.000 SIT,
– ureditev dostopne poti in parkirišča –

6,120.000 SIT
– skupaj: 10,120.000 SIT;
Pomurska regija in Ptuj:
– Srednja šola za gostinstvo in turizem

Radenci:
– ureditev učinice za kemijo in biologi-

jo,
– GOI dela – 1,200.000 SIT,
– oprema – 2,800.000 SIT,
– zamenjava PVC poda v dveh učilnicah

– 1,100.000 SIT,
– skupaj: 5,100.000 SIT;
– Dvojezična srednja šola Lendava:
– obnova sanitarij – 1,670.000 SIT,
– obnova elektroinstalacij in svetil –

6,500.000 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatorjev –

420.000 SIT,
– skupaj: 8,590.000 SIT;
– Srednja zdravstvena šola Murska So-

bota:
– obnova kritine poševnih streh –

7,500.000 SIT,
– zamenjava dotrajanih radiatorjev –

925.000 SIT,
– ureditev rampe za invalide – 75.000

SIT,
– skupaj: 8,500.000 SIT;
– Srednja kmetijska šola Rakičan:
– ureditev paviljona I (po vzoru paviljo-

na II) – 6,062.500 SIT,
– zamenjava lesenih s PVC okni –

4,882.500 SIT
– dobava in montaža ALU žaluzij –

540.000 SIT,
– skupaj: 11.485.000 SIT;
– Srednja ekonomska, trgovska in uprav-

no administrativna šola:
– brušenje in lakiranje parketa telovad-

nice ter zarisovanje igrišč – 600.000 SIT,
– zamenjava parketa v učilnicah s PVC

podom – 2,200.000 SIT,
– slikopleskarska dela – 1,113.000 SIT,
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– obnova kleparskih izdelkov – 150.000
SIT,

– obnova sanitarne keramike  v WC-jih
– 200.000 SIT,

– dobava vratnih kril ter popravilo oken
in vrat v učilnicah – 200.000 SIT,

– skupaj: 4,400.000 SIT;
– Gimnazija in srednja strojna, tekstilna

šola Murska Sobota:
– obnova sanitarij v pritličju in I. etaži –

2,250.000 SIT,
– sanacija strehe nad traktom, učilnic

(dokončanje) – 4,930.000 SIT,
– skupaj: 7,180.000 SIT;
– Gimnazija Ljutomer:
– ogrevanje žlebov in odtočnih cevi –

390.000 SIT,
– Srednješolski center Ptuj:
– sanacija ravne strehe (nadaljevanje) –

5,400.000 SIT.
Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana

Ob-2032

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica na podlagi 20. člena zakona
o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90, 34/91, 23/92, 52/92 in 7/93), razpi-
suje

javni razpis
za pridobitev izvajalcev za izvajanje

rednega vzdrževanja in zimske službe na
lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica

1. Predmet razpisa je pridobitev izvajal-
ca, ki bo izvajal vzdrževalna dela in zimsko
službo na lokalnih cestah v Občini Ivančna
Gorica v skladu z veljavno zakonodajo in
zahtevami investitorja. Pogodba se bo skle-
pala za dobo enega leta.

2. Investitor razpisanih del za območje
Občine Ivančna Gorica je Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, ki jo
zastopa župan Jernej Lampret.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 9. ure pri strokov-
ni službi na sedežu Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica pri Jereb Tone-
tu, tel. 061/777-697.

4. Merila za izbiro najugodnejšega in na-
justreznejšega ponudnika so: reference pri
opravljanju tovrstnih del, cene in plačilni
pogoji, fiksnost cen, realnost in komplet-
nost ponudbe, opcija ponudbe, ki ne sme
biti krajša od 60 dni. Ponudbi mora biti
priloženo potrdilo o registraciji za opravlja-
nje razpisane dejavnosti.

5. Rok za dostavo ponudb je do dne
24. 6. 1997, do 8.30 na naslov: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca, v zapečateni kuverti z oznako “razpis za
vzdrževanje lokalnih cest 1997 – Ne odpi-
raj”.

6. Odpiranje ponudb bo še istega dne, to
je 24. 6. 1997, ob 9. uri v Občini Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalcev ob-
veščeni v 45-ih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Št. 351/97 Ob-2033

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob
Paki objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa in oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo oken na

OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
1. Naročnik: OŠ bratov Letonja Šmartno

ob Paki, Šmartno ob Paki.
2. Predmet razpisa: zamenjava oken na

južni strani šolskega poslopja, 34 oken, le-
sena ali kovinska izvedba.

3. Ponudniki si pridobijo dokumentacijo
na kraju samem. Informacije dobite na os-
novni šoli od 8. do 13. ure.

4. Orietnacijska vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: pričetek 1. 7.
1997, zaključek del je najkasneje 15. 8.
1997.

6. Merila za izbiro ponudnikov:
– dokazila o registraciji za dela navede-

na v 2. točki razpisa,
– reference za opravljanje navedenih del,
– cena ponujenih del,
– garancijski rok,
– plačini pogoji,
– druge ugodnosti.
7. Ponudbe za javni razpis, iz katerih mo-

rajo biti razvidni podatki iz 6. točke morajo
ponudniki poslati na naslov Osnovne šole
bratov Letonja Šmartno ob Paki, 3327
Šmartno ob Paki, v zaprti kuverti z oznako
“ne odpiraj – javni razpis”, do 9. 6. 1997.

8. Odpiranje ponudb bo 12. 6. 1997, ob
12. uri na OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob
Paki.

9. Naročnik bo s sklepom o izbiri naju-
godnejšega ponudnika obvestil vse ponud-
nike v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Osnovna šola bratov
Letonja Šmartno ob Paki

Št. 6/14-1411/1-97 Ob-2044

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Goriče, Trstenik–Orlove glave, I. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega omrežja (KKO + RNO) Goriče,
Trstenik–Orlove glave, I. faza.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
26. 5. 1997 dalje na sedežu investitorja in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, Kranj, v vložišču ali pri
Viliju Langu, v sobi št. 36, telefonska šte-
vilka 064/2620.

4. Vrednost del: orientacijska vrednost
razpisanih del 23,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Trstenik in okoliške
vasi.

6. Pričetek in dokončanje del:
Predvideni rok za začetek del je 1. 7.

1997, predvideni rok za zaključek del pa je
30. 9. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-

njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij,
imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov ter izkušnje pri gradnji kra-
jevnih kabelskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
5. 6. 1997 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nad-
stropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Goriče, Trstenik–Orlove glave, I. fa-
za.«

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
6. 6. 1997 ob 10. uri v sejni sobi – I. nad-
stropje objekta B Telekom Slovenije, p.o.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri:
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

 Št. 1964-1/97 Ob-2046

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94 ter na podlagi 14. člena pravil-
nika o sofinanciranju strokovnega tiska, or-
ganizacije in udeležbe na kongresih in dru-
gih strokovnih srečanjih (Ur. l. RS, št. 71/94)
objavlja Ministrstvo za zdravstvo

javni razpis
za sofinanciranje strokovnega tiska
1. Predmet razpisa je sofinanciranje

zdravstvenih strokovnih tiskov v letu 1997,
ki imajo pomen za izvajanje in razvoj
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveni-
ji, v skupni vrednosti 6,000.000 SIT.
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2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe s področja zdravstva in zdravstvene-
ga šolstva v Republiki Sloveniji ter skupine
strokovnjakov oziroma posamezni strokov-
njaki s področja zdravstva.

3. Ministrstvo bo sofinanciralo nasled-
nje vrste strokovnega tiska s področja
zdravstva in zdravstvenega varstva:

– izviren učbenik ali prevod priznanega
učbenika oziroma skripta za študente s po-
dročja, za katero ni učbenika,

– priročnik oziroma strokovno navodilo
za opravljanje zdravstvene dejavnosti na ne-
kem področju, ki so ga pripravili: razširjeni
strokovni kolegiji, inštituti ali priznani stro-
kovnjaki,

– monografija, raziskovalno poročilo ali
drugo zahtevno strokovno delo,

– tuje ali domače strokovne periodične
publikacije, ki imajo po mnenju Zdravste-
vega sveta pomen za opravljanje zdravstve-
ne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

4. Gradiva morajo biti v slovenskem je-
ziku, izjemoma so lahko izvrini strokovni
učbeniki, monografije in raziskovalna poro-
čila tudi v tujem jeziku, če gre za promocijo
znanja in izkušenj naših strokovnjakov v
svetovni strokovni javnosti.

5. Prijavi mora biti priloženo:
– opis strokovnega tiska,
– osebni, strokovni in bibliografski po-

datki o avtorju oziroma avtorjih,
– rok izdaje,
– finančna konstrukcija in obrazložitev,

kako bo morebitno sofinanciranje vplivalo
na končno ceno,

– strokovna recenzija, ki jo na zahtevo
in za račun avtorja izdela predsednik ustrez-
nega razširjenega strokovnega kolegija ali
višji svetnik,

– predračun za tisk in izjava o izbiri ti-
skarne, iz katere mora biti razvidno, da je
izbrani izvajalec najugodnejši ponudnik iz-
med najmanj treh.

6. Prijavo na razpis z vsemi dokazili je
treba poslati na Ministrstvo za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5, najpozneje do 9. ju-
nija 1997 in sicer v zaprti kuverti z napisom
Razpis – strokovni tisk.

Javno odpiranje prijav bo  v sredo 11. ju-
nija 1997 ob 9. uri v sejni sobi ministrstva.

Izbiro med prijavitelji bo opravilo Mini-
strstvo v skladu s pravilnikom in merili, ki
so razvidne iz razpisnih pogojev.

Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni
do 30. junija 1997. Na tej podlagi bo mini-
strstvo sklenilo s posameznimi prejemniki
sredstev pogodbe oziroma izdalo sklepe v
skladu s predpisi, ki veljajo za porabnike
sredstev državnega proračuna. Pogodbe bo-
do podpisane po sprejetju državnega prora-
čuna.

Ministrstvo za zdravstvo

Ob-2047

Komunala, javno podjetje, Kranjska go-
ra, d.o.o., Kolodvorska 1a, Kranjska Gora
objavlja

javni razpis
za nabavo delovnega stroja

1. Naročnik in uporabnik: Javno podjet-
je Komunala Kranjska gora.

2. Predmet: pometalni stroj SCHMIDT
SK 151-S s standardno opremo.

3. Okvirna vrednost razpisa je
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok takoj oziroma 10 dni po
sklenitvi pogodbe.

5. Ponudbena dokumentacija mora biti v
skladu z določili zakona o javnih naročilih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčna cena,
– rok dobave, garancijski roki,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik, ni nujno, da je

najugodnejši.
7. Rok dostave ponudbe 26. 5. 1997 do

13. ure osebno, v zaprti in zapečateni ovoj-
nici z oznako Ne odpiraj – ponudba za na-
bavo pometalnega stroja, ali priporočeno na
naslov Komunala, javno podjetje, Kranjska
gora, d.o.o., Log 14, 4280 Kranjska gora.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 1997
ob 14. uri na sedežu podjetja Komunala
Kranjska gora, d.o.o., Log 14, 4280 Kranj-
ska gora.

Na odpiranje ponudb so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

Javno podjetje
Komunala Kranjska gora, d.o.o.

Št. 110-1/97 Ob-2045A

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: idejna študija variant
cestnih povezav na obalnem območju

Orentacijska vrednost del znaša:
14,400.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 28. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje mag. Barbara Škraba
dipl. inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 7. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: idejna študi-
ja variant cestnih povezav na obalnem ob-
močju.”

Javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba
št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-2045B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-

mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Arja vas - Vransko;
prostorska in projektna dokumentacija
za ureditev potoka Trebnik od izliva do

Braslovškega jezera
Orentacijska vrednost del znaša:

13,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 28. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Stane Zupan, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ar-
ja vas - Vransko; prostorska in projektna
dokumentacija za ureditev potoka Trebnik
od izliva do Braslovškega jezera.”

Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-2045C

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: sprememba zazidalnega
načrta »Polzela - 2. Faza« na AC Arja

vas - Vransko
Orentacijska vrednost del znaša:

1,200.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 28. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Stane Zupan, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 6. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: spre-
memba zazidalnega načrta »Polzela - 2. Fa-
za« na AC Arja vas - Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
45 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-2045Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
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(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: krpanje z vročo asfaltno
maso na področju AC baze Slovenske

Konjice in AC baze Maribor
Orentacijska vrednost del znaša:

37,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Tr-
žaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in
sicer od 28. 5. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 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: krpanje
z vročo asfaltno maso na področju AC baze
Slovenske Konjice in AC baze Maribor.”

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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 iz-
biro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.

Ob-1973

Občina Podvelka-Ribnica, Podvelka 20,
na podlagi določb odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preplasitev lokalne

ceste v Josipdolu
1. Investitor del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa: preplasitev lokalne

ceste v Josipdolu.
3. Predvidena vrednost del znaša

5,500.000 SIT.
4. Predviden pričetek del je takoj po pod-

pisu pogodbe (mesec junij), rok dokončanja
15 dni po podpisu pogodbe.

5. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristanejo na razpisne
pogoje in posebne pogoje. Dajejo tudi svoj
pristanek, da bodo kot izbrani najugodnej-
ši ponudnik dela izvedli v roku in kvalitet-
no  ter  sklenili  za  njihovo  izvedbo
pogodbo  po  načelu  “fiksne  cene  in
ključ  v  roke”.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo v upravi Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, takoj po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudniki morajo ob dvigu dokumenta-
cije predložiti dokaz o vplačilu 10.000 SIT
na ŽR 51860-630-25708, sklic na št.
789321, s pripisom Občina Podvelka-Rib-
nica, javni razpis – preplastitev lokalne ce-
ste v Josipdolu.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe  in jih

morajo ponudniki oddati na sedežu Občine
Podvelka-Ribnica, najkasneje 20 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z opozorilom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj – ponudba za preplastitev lokalne
ceste v Josipdolu.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– cene,
– rok izvedbe del,
– reference,
– garancija,
– finančni pogoji (popusti, kreditiranje,

odloženo plačilo).
9. Odpiranje ponudb bo javno dne 13. 6.

1997 ob 17.30 v sejni sobi Občine Podvel-
ka-Ribnica.

Navzoči predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pooblastilo o zastopa-
nju.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Podvelka-Ribnica

Št. 9-14/2-92 Ob-1992

Javni razpis
za izbiro izvajalca lokacijske in

projektne dokumentacije s pridobitvijo
lokacijskega dovoljenja za vodovodno

omrežje Tinjan–Urbanci–Badiha
Ponudba mora biti v celoti izdelana v

skladu in v obsegu del predvidenih v pro-
jektni nalogi, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki
prevzamejo od 26. 5. do vključno 30. 5.
1997 na sedežu javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o., proti plačilu 80.000
SIT na žiro račun št. 51400-601-11191.

Informacije na tel. 066/32-141, faks
066/38-026, Sellibara Gilberto.

Ponudbe pošljite na naslov Rižanski vo-
dovod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Rok za prispetje ponudb je 24. 6. 1997,
do 12. ure.

Št. 9-13/2-97 Ob-2090

Javni razpis
za izbiro izvajalca lokacijske in

projektne dokumentacije s pridobitvijo
lokacijskega dovoljenja za Vodohran

Pivol V = 1000 m3

Ponudba mora biti v celoti izdelana v
skladu in v obsegu del predvidenih v pro-
jektni nalogi, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki
prevzamejo od 26. 5. do vključno 30. 5.
1997 na sedežu javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper, p.o., proti plačilu 80.000
SIT na žiro račun št. 51400-601-11191.

Informacije na tel. 066/32-141, faks
066/38-026, Sellibara Gilberto.

Ponudbe pošljite na naslov Rižanski vo-
dovod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper.

Rok za prispetje ponudb je 24. 6. 1997,
do 12. ure.

Rižanski vodovod, Koper

Ob-2004

Gasilska zveza Zagorje ob Savi, Kidri-
čeva 11a, Zagorje ob Savi objavlja na pod-
lagi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup vozil

1. Predmet razpisa je nakup treh kombi-
niranih vozil primernih za predelavo v manj-
ša gasilska vozila GV-1 z ustrezno nosil-
nostjo, minimalno močjo motorja 60 KW,
in v gasilsko rdeči barvi. Vozilo mora imeti
sedeže za moštvo 1 + 8, pogon na vsa štiri
kolesa in podaljšano medosno razdaljo ter
osnovne obloge sten in tal za potniško vozi-
lo.

2. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce in organiza-
cijo servisne službe, ponujeno ceno s struk-
turo cene in plačilne pogoje. Ponudba je
lahko izdelana za eno, dve ali vsa tri vozila.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– možnost kreditiranja in pogoji le-tega
ter možnost odloga vračanja anuitet,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– garancija za brezhibnost.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire

najugodnejšega ponudnika. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najugodnejši.

5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozil” v roku
15 dni od objave tega razpisa na naslov:
Gasilska zveza Zagorje ob Savi, Kidričeva
11a, 1410 Zagorje. Pravočasnost ponudbe
se presoja po prejemni teoriji.

6. Odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 1997
ob 8. uri v učilnici Gasilske zveze Zagorje,
Kidričeva 11a. Morebitne informacije na tel.
0601/64-474.

7. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 20 dni od odpiranja
ponudb.

Gasilska zveza Zagorje

Ob-2091

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: izdelava projektno

gradbene dokumentacije in projekta za
izvedbo del Centralne čistilne naprave

Lendava
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendva

Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
2. Predmet razpisa: izdelava projektno

gradbene dokumentacije in projekta za iz-
vedbo del Centralne čistilne naprave Len-
dava, ki mora biti izdelan skladno s projekt-
no nalogo.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
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prostorih Občine Lendava pri Kasaš Štefa-
nu, kjer lahko dobijo na vpogled tudi vso
razpoložljivo dokumentacijo. Rok za dvig
razpisne dokumentacije je 5 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

4. Vrednost razpisnih del: predvidena
vrednost izvajanja pogodbenih del znaša
10,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe: predvideni pričetek del
je julij 1997, rok dokončanja pa 6 mesecev
po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– organizacijska struktura projektantske

organizacije,
– kadrovska struktura projektantske or-

ganizacije,
– sestava projektne skupine, ki jo izvaja-

lec nudi za izvedbo projektiranja,
– finančno stanje ponudnika,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lahko

ponudi po svoji presoji.
7. Plačilni pogoji: ponudnik mora nave-

sti pogoje pri katerih je pripravljen zagoto-
viti fiksne cene in ponujeni rok izvedbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da zadrži 10%
pogodbenega zneska do predaje pogodbe-
nega dela naročniku.

Podrobni plačilni pogoji se določijo s
pogodbo.

8. Pogodbena kazen: v primeru zamude
izvajanja pogodbenega dela zaradi lastne
krivde bo ponudnik za vsak zamujeni dan
plačal penale, in sicer 0,5% za vsak dan
zamude, vendar ne več kot 5% pogodbene-
ga zneska. Penali se obračunajo pri konč-
nem računu.

9. Obveznosti in pravice naročnika: na-
ročnik si pridržuje pravico medfazne kon-
trole izvajanja pogodbenega dela. V ta na-
men bo zato pooblastil svojega predstavni-
ka ali pa imenovan posebno revizijsko ko-
misijo.

10. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– overovljene podatke o registraciji, ki

ne smejo biti starejše od 90 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za iz-

vajanje razpisnih del,
– vzorec pogodbe,
– ponudbeni predračun za izdelavo idej-

negam projekta,
– okvirni opis predloge ponujene tehno-

loške rešitve,
– način obračunavanja del,
– rok izdelave pogodbenega dela in ter-

minski plan izvajanja del,
– predlog načina zavarovanja izpolnitve

obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedba odgovornega vodje del in od-

govornih projektantov,
– osebne reference vodje del in odgo-

vornega projektanta za tehnologijo,
– reference ponudnika s področja izva-

janja razpisanih del in reference za delo v
zadnjih petih letih,

– podatke o večjih sklenjenih poslih in
pogodbah v zadnjih dveh letih,

– izjavo o poznavanju dejanskih razmer
na terenu in kanalskem sistemu in da zaradi
tega ponudnik ne bo imel dodatnih zahtev,

– v primeru, da ponudnik nastopa skupaj
z drugimi projektantskimi hišami, mora
predložiti podatke o sklenjenih pogodbah o
sodelovanju s partnerji s katerimi konkurira
na razpisu in natančno opisati medsebojne
odgovornosti in obveznosti. Prav tako mora
predložiti tudi podatke, ki dokazujejo spo-
sobnost partnerjev za izvedbo razpisanih del
in predložiti tudi podatke o posameznih od-
govornih nosilcih dela teh partnerjev in nji-
hove osebne reference.

11. Ostale zahteve: ponudbe morajo biti
sestavljene po navedenih alineah z vsemi
potrjenimi izjavami. Upoštevane bodo le po-
polne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki
in izjavami. Ponudbe, ki ne bodo sestavlje-
ne skladno z zahtevami razpisne dokumen-
tacije, ne bodo upoštevane. Veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 30 dni od izteka
razpisnega roka.

12. Rok za dostavo ponudb je 13. 6. 1997
do 12. ure na naslov: Občina Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za CČN Lendava”.

13. Odpiranje ponudb bo komisijsko, dne
16. 6. 1997 v prostorih Občine Lendava, ob
12. uri.

14. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 5 dni po dnevu
odpiranja ponudb. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni v 15 dneh po dnevu odpiranja
ponudb.

15. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo pri Kasaš Štefanu, Občina
Lendava, tel. 069/76-117.

Občina Lendava
Lendva Község

Ob-2092

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis št. SL 94-05/FL001/04-003
za nabavo opreme za računalniško

konstruiranje, gradiranje in modeliranje
ter sestavo krojne slike za poklicne in

strokovne šole, ki so vključene v
program Phare za preobrazbo sistema

poklicnega in strokovnega izobraževanja
v Sloveniji

Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Oprema za računalniško konstruiranje,

gradiranje, modeliranje in sestavo krojne sli-
ke:

– računalnik za konstruiranje – 8 kosov,
– digitalizator-digitalizirna miza – 1 kos,
– risalnik A0 – 1 kos,
– programska oprema za kontrukcijo,

modeliranje in gradiranje krojnih delov – 8
kosov.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete ob plačilu 10.000 SIT v tajništvu Cen-
tra Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisani
opremi lahko za interesirani dobijo v četr-
tek, 29. maja 1997 ob 10. uri, v sejni sobi na

Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo
Pri razpisu bodo upoštevane pisne po-

nudbe, ki bodo prispele do vključno četrtka,
12. junija 1997 do 10. ure na naslov: Center
Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, razpisna ko-
misija – razpis SL 94-05/FL0001/04-003.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis Phare – Ne odpiraj”.

5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena po navo-

dilih, ki so dana v razpisni dokumentaciji.
Poleg prej omenjene ponudbe, morajo po-
nudniki dodatno posredovati:

a) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

b) obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15. dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akeptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti, od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10% vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila strokovna komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z us-
treznim pisnim pooblastilom, bo v četrtek,
12. junija 1997 ob 10. uri, na Centru Repub-
like Slovenije za poklicno izobraževanje,
Kavčičeva 66, Ljubljana, v sejni sobi, III.
nadstropje.

9. Rok izbire
Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbo-

ru ponudnika.
Center Republike Slovenije za poklicno

izobraževanje Ljubljana

Št. 3429 Ob-2093

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
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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 najugodnejšega ponudnika za

nakup 14.900 ton pšenice
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: nakup pšenice
tarifna številka 10.01
tarifna oznaka št. 1001.90 990.
3. Količina naročila: maksimalno 14.900

ton.
4. Rok dobave: sukcesivno najkasneje do

10. 7. 1997.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumenta-
cijo.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT od 28. 5. 1997
do 30. 5. 1997 do 14. ure na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, Ljubljana, v tajništvu,
soba št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali Jožetu Finku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost naročila je 460 mio
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena s plačilni pogoji, kakovost,
rok dobave, reference, možnost kreditiranja
in posebne ugodnosti.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnej-
šega ponudnika izbere v skladu z navedeni-
mi merili.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “javni raz-
pis – pšenica – Ne odpiraj”, na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VII, soba št. 1, dne
4. 6. 1997 do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 4. 6. 1997 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 50 mio SIT na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
Republike Slovenije Ljubljana in priložiti
ponudbi dokazilo o plačilu ali dokazilo o
zavarovanju zneska varščine z bančno ga-
rancijo, veljavno najmanj do 31. 7. 1997.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške od podpisa pogodbe, do vključno s
stroški sestave ponudbe in položiti varščine
oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

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.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 4. 6. 1997, do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 4. 6. 1997,
do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v 3 dneh po objavi
najugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-2094

V skladu z odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega rzapisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedba enostranske-
ga postajališča primestnega železniškega
prometa ob Devovi ulici v Ljubljani.

3. Rok izvedbe: 2 meseca.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
Orientacijska vrednost del je 12,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Slovenskih želez-
nic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, so-
ba 210 pri Branki Potočnik-Kranjc, dipl.
inž. gr. (tel. 13-13-144 int. 2327) od objave
do 20. 6. 1997 med 9. in 11. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 20.000
SIT mora biti nakazana na žiro račun št.
50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih objektov),
– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 1997 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na, soba 205.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 7. ob

11. uri v prostorih investitorja.

9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni

v roku 30 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-2095

Na podlagi določil odredbe za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) Občina Kanal ob Soči objavlja

javni razpis
za izvedbo ureditvenih del

1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa: ureditvena dela na

Kolarjevi hiši v Kanalu.
3. Orientacijska vrednost del: 4,000.000

SIT.
4. Predviden rok pričetka del 15. 6. in

dokončanja del 15. 8. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovna usposobljenost,
– najnižja ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– druge ponudbene ugodnosti.
6. Razpisno dokumentacijo zainteresira-

ni lahko dvignejo na tajništvu Občine Kanal
ob Soči, Trg svobode 23 v Kanalu vsak
delovni dan od 8. do 14. ure v petih dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Potreb-
ne informacije lahko zainteresirani dobijo
na istem naslovu.

7. Ponudbe se oddajo na naslov Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
najkasneje do 9. 6. 1997 do 12. ure, v zaprtih
ovojnicah z naslovom uporabnika in pripisom
na vidnem mestu “Ne odpiraj – Kolarjeva hiša
v Kanalu”. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Občina Kanal ob Soči

Ob-2097

Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo zunanjih stenskih
senčil v enotah vrtca VVZ Vrtci Občine

Žalec
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

dobavo in montažo zunanjih stenskih senčil
v enotah vrtca: Žalec I., Griže, Petrovče,
Polzela, Prebold in Šempeter (za 10 otroš-
kih igralnic).

Okvirna vrednost senčila je 600 cm ×
300 cm.

3. Orientacijska vrednost del je
2,700.000 SIT.

4. Predviden začetek del: 20. junij 1997.
Rok za dokončanje del: 10. julij 1997.
5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– podatke o uporabljenem materialu in

načinu montaže senčil: vrsta platna, način
in material za pritrditev na osnovo, predlog
za ojačitev sten, število uporabljenih rok,
električni pogon in krmiljenje,

– ponudbeno ceno s prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
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– rok za dokončanje del,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– ponudbena cena,
– rok dobave in montaže,
– garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Ogled v navedenih enotah vrtca je mo-

žen vsak delovni dan od 12. do 13. ure.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo ponudniki na upravi vrtca, Tomšičeva

5, Žalec, vsak delovni dan od 9. do 11. ure
(tel. 063/726-201).

8. Ponudbo z dokumentacijo predložite v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba senčil za VVZ“ do vključno 4. junija
1997 do 8. ure, na naslov: Občina Žalec,
Oddelek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.

Na ovojnici mora biti naveden naslov
ponudnika.

9. Javno  odpiranje  ponudb  bo  4.  junija
1997  ob  10. uri  v  sejni  sobi  Občine Žalec.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po roku za
oddajo ponudb.

Ob-2098

Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Ža-
lec objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvedbo nadstreškov nad peskovniki v

enotah vrtca VVZ Vrtci Občine Žalec

Enota vrtca Naslov Velikost peskov

Zabukovica Pongrac 96, Griže 3,6 m × 4,2 m
Žalec I. Aškerčeva 7, Žalec 4,2 m × 6,1 m
Liboje Kasaze 105, Petrovče 5 m × 4,8 m
Petrovče Petrovče 95, Petrovče 4,9 m × 4,9 m
Šempeter Šempeter, Šempeter 5,7 m × 5,9 m
Polzela Polzela, Polzela 4,1 m× 4,8 m
Žalec IV. Tomšičeva 5, Žalec 4,5 m × 4,5 m

in 3,5 m × 3,5 m

3. Orientacijska vrednost del je
1,900.000 SIT.

4. Predviden začetek del: v treh dneh po
podpisu pogodbe.

5. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– grafično in pisno predstavljen način iz-

vedbe fiksne kovinske konstrukcije nadstreš-
kov za peskovnike in uporabljen material,

– ponudbeno ceno s prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– garancijski rok za uporabljen material,
– rok za dokončanje del,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
Izbrani ponudnik bo izdelal tehnično do-

kumentacijo, ki mora vsebovati tehnično po-
ročilo, statični izračun konstrukcije, grafič-
ne priloge.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– rok dobave in montaže,

– garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Ogled v navedenih enotah vrtca je mo-

žen vsak delovni dan od 12. do 13. ure.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo ponudniki na upravi vrtca, Tomšičeva
5, Žalec, vsak delovni dan od 9. do 11. ure
(tel. 063/726-201).

6. Ponudbo z dokumentacijo predložite v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba za peskovnike VVZ“ do vključno 9.
junija 1997 do 8. ure, na naslov: Občina Ža-
lec, oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.

Na ovojnici mora biti naveden naslov
ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. junija
1997 ob 10. uri v sejni sobi Občine Žalec.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v 15 dneh po roku za oddajo
ponudb.

Občina Žalec

Ob-2084

Na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94) razpisuje Splošna bolnišnica Trbovlje

razpis
za zbiranje ponudb za izbiro

najugodnejšega ponudnika za gradbeno
obrtniška dela pri prenovi centralne
bolnišnične kuhinje z obnovo vseh za
izvedbo prenove potrebnih instalacij

Trbovlje. V ceni razpisne dokumentacije je
že zajet prometni davek.

4. Predmet razpisa: prenova centralne
bolnišnične kuhinje z obnovo vseh za iz-
vedbo prenove potrebnih instalacij (vodo-
vod, kanalizacija, toplovodno ogrevanje,
prezračevanje).

5. Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.

6. Vsa dela bo uporabnik oddal enemu
izvajalcu v zaključnem obsegu po razpisnih
pogojih in razpisni dokumentaciji za zbira-
nje ponudb. Dela se bodo oddala po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”. Kolikor po-
nudnik ne more izvajati vseh razpisanih
skupnih del – nima lastnih proizvodnih
zmogljivosti – mora ponudba vsebovati sez-
nam izvajalčevih subizvajalcev za posamez-
ne skupine del, kateri morajo biti seznanje-
ni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji. Vsaka ponudba mora vsebovati pi-
sno izjavo subizvajalcev, da se strinjajo z
razpisnimi pogoji in jih sprejmejo.

7. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (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), sicer se ponudba ne bo
upoštevala.

8. Rok pričetka del je 1. julij 1997, rok
dokončanja je 20. avgust 1997.

9. Glavni kriteriji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika bodo:

– vrednost ponujenih del,
– rok izvedbe,
– fiksnost cene – sistem “funkcionalni

ključ v roke”,
– ugodni plačilni pogoji,
– kapitalska sposobnost ponudnika

(BON 1, BON 2, BON 3),
– ugodna garancijska doba,
– izjava banke o boniteti ponudnika,
– navedba morebitnih izvajalčevih subi-

zvajalcev s priloženo potrjeno izjavo razpi-
sanih pogojev s strani subizvajalca,

– izjava banke, da bo ponudniku, če bo
izbran, izdala bančno garancijo za pravoča-
sno in kvalitetno izvedbo del.

10. Ponudbe morajo biti oddane do
vključno 12. junija 1997 do 11. ure. Odpira-
nje ponudb bo isti dan ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje. Ponudbe je po-
trebno oddati na naslov: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za prenovo
bolnišnične kuhinje”. Ponudnik mora na
ovojnici ponudbe izpisati točen naslov svo-
je firme.

11. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni najkasneje v roku 8 dni od datuma
odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št 403-41/97 Ob-2085

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi zako-
na o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/96) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: izvedba nadstreškov

nad peskovniki za zaščito pred vremenski-
mi vplivi na igriščih vrtcev v Občini Žalec v
naslednjih enotah:

1. Uporabnik: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska cesta 9.

2. Investitor: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska cesta 9.

3. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje v 5 dneh od
objave v Uradnem listu RS med 8. in 12.
uro. Rok prične teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS. Uporabnik bo ponud-
niku zaračunal materialne stroške razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT, kar po-
nudnik poravna pred dvigom razpisne do-
kumentacije na blagajni Splošne bolnišnice
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo in montažo pisarniškega
pohištva in ostale opreme za potrebe

Centra vlade za informatiko
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

pisarniškega pohištva in ostale opreme na
objektu ob Langusovi.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 50,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
20 dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na podlagi pooblastila za dvig in
dobijo dodatne informacije na Servisu skup-
nih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a pri Škulj, tel. 061/1785-239, vsak de-
lovni dan od 23. 5. 1997 do 6. 6. 1997 od 8.
do 9. ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so podana v razpisni dokumentaciji na-
ročnika.

Poleg kriterijev podanih v razpisni do-
kumentaciji se bodo upoštevali še naslednji
kriteriji:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,

– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z navedbo predmeta razpisa oprema
za Center vlade za informatiko in označbo:
“Ne odpiraj ponudba”, je ponedeljek 9. 6.
1997, do 9. ure. Ponudbe se oddajo v vlo-
žišču glavne pisarne Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 9. 6. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Servis skupnih služb vlade

Ob-2086

Občina Piran na podlagi uredbe 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 dobavo in montažo opreme za

telovadnico pri Osnovni šoli Sečovlje
1. Investitor: Občina Piran.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme telovadnice.

3. Dokumentacijo za izdelavo ponudbe
lahko interesenti dvignejo na Občini Piran,
Tartinijev trg 2, Urad za premoženje in gos-
podarske javne službe. Kontaktna oseba je
Bogdan Babnik, tel. 066/746-201, vsak dan
do zaključka razpisa od 8. do 10. ure.

4. Ocenjena vrednost opreme znaša
20,000.000 SIT.

5. Roki: dobavo in montažo je potrebno
izvršiti v času od 10. do 20. avgusta 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– kvaliteta ponujene opreme,
– reference dobavitelja,
– reference,
– ključ v roke.
7. Oddaja ponudbe: ponudbo je potreb-

no oddati najkasneje 12. dan po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure na naslov na-
ročnika. Ponudbe morajo biti v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
za opremo telovadnice Sečovlje”.

8. Odpiranje ponudb na dan zaključnega
razpisa ob 13. uri v mali sejni dvorani Obči-
ne Piran.

9. Obvestila o izbiri izvajalca:
Ponudniki bodo obveščeni o rezultatih

razpisa v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
Občina Piran

Ob-2087

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 šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko-vzdrževalnih del na

zgradbah mariborskih srednjih šol v letu
1997

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah srednjih šol na območju Občine
Maribor.

2. Ponudbe je treba izdelati za vsako po-
samezno v tem razpisu navedeno zgradbo
posebej, in sicer ločeno po vrstah del, za
vsa razpisana dela skupaj ali samo za posa-
mezno vrsto razpisanih del, v odvisnosti od
usposobljenosti in registriranega predmeta
poslovanja ponudnika.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne razpisne pogoje, ki so prilo-
ga razpisne dokumentacije. Ponudniki s tem
izražajo svoj pristanek, da bodo v primeru,
če so kot najugodnejši ponudniki izbrani za
izvajanje določenih del, sklenili za njihovo
izvedbo pogodbo po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za posamezna dela od dne-
va objave tega razpisa dalje do vključno
petega delovnega dne po objavi vsak de-
lovnik  med  8.  in  12.  uro  v  tajništvu
Staninvest-a  Maribor,  Grajska  ulica  7,
Maribor.

Stroški kopiranja in kompletiranja razpi-
sne dokumentacije bremenijo ponudnika in

znašajo 15.000 SIT, ki jih je treba nakazati
na žiro račun Staninvesta št.
51800-601-11903.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
pooblaščencu Staninvest-a Maribor, na

zgornjem naslovu in po tel. 062/225-011 –
Strdin Teja, gr. inž.

5. Predmet razpisa (vrsta investicij-
sko-vzdrževalnih del), orientacijska vred-
nost del ter lokacija zgradb so podani v
naslednjem seznamu:

Srednja šola Vrsta del Orien. vrednost

1. Srednja kmetijska 1.01 kotlovnica na plin 40,000.000 SIT
šola Maribor 1.02 prekritje strehe objekta 5 7,000.000 SIT
2. Srednja šola kmetijske
mehaniazcije
Enota Svečina 2.01 popravilo strehe v Svečini 1,000.000 SIT
3. Srednja kovinarska Smetanova ulica
strojna in metalurška 3.01 obnova sanitarij 8,000.000 SIT
šola Maribor, Smetanova ul.

Leningrajska ulica
3.02 Obnova pločev. kritine
nad delavnicami 9,900.000 SIT
3.03 Obnov tal v delavnicah 2,500.000 SIT

4. Srednja kovinarska in 4.01 Izvedba NN priključka 5,200.000 SIT
strojna šola TAM
Maribor
5. Srednja elektro- Gosposvetska
računalniška šola 5.01 Obnova podpostaje in
Maribor ventilov 700.000 SIT

5.02 Obnova sanitarij 3,000.000 SIT
Smetanova ulica
5.03 Obnova strehe 6,000.000 SIT

6. Srednja gradbena šola 6.01 Zamenjava luči v telovadnici 1,200.000 SIT
Maribor 6.02 Izvedba snegobranov 900.000 SIT
7. Srednja trgovska šola 7.01 Obnova sanitarij 2,000.000 SIT
Maribor
8. Srednja ekonomska 8.01 Okenska senčila 1,500.000 SIT
šola Maribor 8.02 Sanacija podov v učilnicah 2,000.000 SIT
9. Srednja šola za 9.01 Obnova sanitarij 2,000.000 SIT
gostinstvo in turizem 9.02 Obnova vrat 2,000.000 SIT
Maribor 9.03 Obnova tal v učilnicah 600.000 SIT

9.04 Oplesk požarnih stopnic 400.000 SIT
10. Druga gimnazija Maribor 10.01 Zamenjava oken 9,000.000 SIT

10.02 Zamenajva črpalke 200.000 SIT
11. Tretja gimnazija Maribor 11.01 Zamenjava črpalke in

ventilov v kotlovnici 600.000 SIT
11.02 Obnova sanitarij 2,000.000 SIT
11.03 Sanacija tal v telovadnici 3,000.000 SIT.
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6. Predviden rok pričetka za vsa dela je
v juliju 1997 pravioma v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. De-
la morajo biti končana najkasneje do 25.
avgusta.

O morebitnih odstopanjih se bo naročnik
pogajal z najugodnejšimi ponudniki pred
sklenitvijo pogodb.

7. Merila za izbiro najugodnejših izva-
jalcev so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,

– reference,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji,
– sposobnost prevzeti vsa razpisana dela

na posamezni zgradbi,
– najcenejši ponudnik ni najugodnejši

ponudnik.
8. Ponudnik mora ob predložitvi ponud-

be predložiti akceptni nalog v vrednosti 10%
od ponudbe za resnost ponudbe.

9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvršeno po
opravljenem delu, in sicer 65% v 60 dneh
od potrditve računa, 35% v prvem kvartalu
1998.

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb.

Valutne in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.

11. Ponudbe pod 1.11 točko je potrebno
oddati najkasneje do 12. 6. 1997, za dela
pod 1.02 točko pa do 24. 6. 1997 do 14. ure
na naslov: Staninvest Maribor, Grajska ul.
7.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba” z navedbo zaporedne številke posamez-
nega investicijsko-vzdrževalnega dela in na-
ziva šole.

Pogoji za udeležbo morajo biti predlože-
ni v drugi zaprti kuverti s pripisom “doku-
mentacija za investicijsko vzdrževalna dela
na objektih srednjih šol v Mariboru”.

11. Odpiranje vseh ponudb bo v prosto-
rih Staninvesta, Grajska ul. 7, v sobi št. 210
16. 6. 1997 s pričetkom ob 9. uri za dela pod
1.11 točko in 30. 6. 1997 ob 9. uri na istem
naslovu za dela pod 1.01 točko.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

13. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
zaradi morebitnega likvidnostnega pomanj-
kanja sredstev ne sklene pogodbe z izbra-
nim ponudnikom oziroma sklene pogodbo
za manjši obseg del.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št 58/97 Ob-2088

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in
odredbe o spremembi odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94 in 13/96) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za

izvajanje investicijsko vzdrževalnih del
na zgradbah visokih šol ter fakultet
Univerze v Mariboru za leto 1997

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah višjih in visokih šol ter fakultet
Univerze v Mariboru.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. RS, št. 27/85).

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v nadaljevanju tega razpisa navede-
no zgradbo posebej, in sicer ločeno po vr-
stah del, za vsa razpisana dela skupaj ali
samo za posamezno vrsto razpisanih del, v
odvisnosti od usposobljenosti in registracije
predmeta poslovanja ponudnika.

Z izločitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na posebne po-
goje, ki so priloga v razpisni dokumentaci-
ji in s podpisom le-teh izražajo svoj prista-
nek, da v primeru, da bodo kot najugodnej-
ši ponudniki izbrani za izvajanje določenih
del,  sklenejo   za  njihovo  izvedbo  pogod-
bo  po  načelu  “funkcionalni  ključ  v
roke”.

Ponudbene cene in vrednosti se vpisuje-
jo v originalni popis s količinami in prilože-
no rekapitulacijo del. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo s potrdilom o plačilu nepovrat-
nih-materialnih stroškov za posamezno
zgradbo oziroma delo v višini 7.000 SIT od
dneva razpisa do vključno 30. 5. 1997 vsak
delovnik med 10. in 12. uro za objekte Uni-
verze v Mariboru na: Projekt MR Inženi-
ring, d.d., Svetozarevska 10, Maribor, ŽR
51800-601-10612.

4. Ponudniki lahko dobijo potrebne ust-
ne podatke in razlage za izdelavo ponudbe
ob prevzemu razpisne dokumentacije ali po
telefonu od dneva objave razpisa do 29. 5.
1997 vsak delovnik med 10. in 12. uro na
telefon: Projekt MR Inženiring, d.d.,
062/229-70-30-24 Manfreda.

5. Predmet razpisa – naziv zgradbe, na-
slov, vrsta del in orientacijska vrednost so
podani v naslednjem seznamu:

1. Ekonomsko poslovna fakulteta
a) nadaljevanje zamenjave oken –

3,000.000 SIT,
b) popravilo klima naprave – 6,000.000

SIT.
2. Pedagoška fakulteta
a) nadaljevanje zamenjave oken –

2,000.000 SIT,
b) popravilo fasade (armatura) –

5,000.000 SIT,
c) sanacija strehe (odtoki, streha) –

2,000.000 SIT.
3. Fakulteta za strojništvo
a) popravilo CK toplovodne napeljave –

7,000.000 SIT.
4. Fakulteta za gradbeništvo
a) popravilo strehe – 2,000.000 SIT,
b) zamenjava dotrajanih radiatorjev v ob-

jektu A – 3,000.000 SIT.
5. Fakulteta za elektrotehniko, računal-

ništvo in informatiko
a) popravilo stropa in elektroinstalacije

v predavalnicah – 8,000.000 SIT,
b) obnova sanitarij objekt E – 1,000.000

SIT.

6. Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo

a) obnova sanitarij v objektu D1 –
8,000.000 SIT,

b) popravilo oken na objektu D1 –
3,000.000 SIT.

7. Pravna fakulteta
a) delna obnova kleti zahodni del –

2,000.000 SIT,
b) zamenjava oken v predavalnicah I.

nad. – 5,000.000 SIT.
8. Visoka zdravstvena šola
a) adaptacija prostorov v sem. učilnico v

pritličju – 5,000.000 SIT,
b) nadaljevanje zamenjave dotrajanih

oken – 2,000.000 SIT.
9. Fakulteta za kmetijstvo
a) obnova in prekritje strehe na Merano-

vem – 7,000.000 SIT,
b) obnova fasade na objektu Pohorski

dvor – 2,000.000 SIT.
10. Univerzitetna knjižnica Maribor
a) saniranje instalacij v kleti – 3,000.000

SIT,
b) dopolnitev instalacij CK – 1,000.000

SIT,
c) obnova sanitarij in računalniške sobe

– 3,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka za vsa dela

je v juliju 1997, praviloma takoj po skleni-
tvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Vsa dela morajo biti končana najkasneje
do 30. 9. 1997. O morebitnih odstopanjih
na podlagi tehtnih razlogov se bo naročnik
pogajal z najugodnejšimi ponudniki pred
sklenitvijo pogodb. Naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem ob-
segu od razpisanega ali pa lahko tudi od-
pove  sklenitev  pogodbe  ne  glede  na
vzrok.

7. Obseg in vsebina ponudbe ter kriterij
za izbiro: ponudba izdelana v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil mora
vsebovati:

a) ime in naslov ponudnika (firma) z do-
kazilom o registraciji in odločbo o upravlja-
nju ter matično številko,

b) cena, najnižja ponudba ni nujno naju-
godnejša, računske napake gredo v škodo
ponudnika,

c) reference ponudnika zadnjih dveh let,
d) ustreznost ponudbe glede na razpisne

pogoje – na originalnih popisih,
e) poslovna boniteta – BON 1 in BON2

oziroma BON 3 ne starejša od 30 dni,
f) garancijska izjava za resnost ponud-

be,
g) podpisani posebni pogoji,
h) frankirna kuverta z naslovom ponud-

nika,
i) navedbo in naslov ter telefon poob-

laščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s
ponudbo.

8. Plačilni pogoji: avansov ni. Obračun
del in plačilo situacij v 60 dneh po izvršenih
delih. Ponudniki naj upoštevajo možnost od-
loga plačila do februarja 1998.

9. Rok za oddajo ponudbe:
Vse ponudbe morajo prispeti na Projekt

MR Inženiring, d.d., Svetozarevska 10,
2000 Maribor, in sicer do 10. 6 1997 do 12.
ure.

Ponudbe morajo biti oddane – ločeno za
posamezen objekt – v zaprti kuverti z napi-
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som “ponudba – naziv zgradbe na katero se
ponudba nanaša – Ne odpiraj”. Vsaki po-
nudbi mora biti priložena prazna frankirna
kuverta z naslovom ponudnika za pisno ob-
vestilo o izidu razpisa.

10. Odpiranje ponudb se bo vršilo 11. 6.
1997 ob 9. uri na Projekt MR Inženiring,
d.d., Svetozarevska 10, Maribor.

11. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne varovalne klavzule ne bo-
mo upoštevali.

12. Samo ponudniki, ki bodo ponudbi
priložili frankirano kuverto iz 8. točke tega
razpisa bodo pisno obveščeni o izidu raz-
pisa v zakonitem roku. Ostali bodo lahko
dobili informacije o izidu razpisa samo
osebno  na  sedežu  pooblaščenca  v  istem
roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-2089

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
oddaje del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

zgradbah srednjih šol Gorenjske regije
za leto 1997

1. Predmet razpisa: izbira najugodnejših
ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih, oziroma sklopa ali
vseh del skupaj na posameznih ali večjih
zgradbah srednjih šol na Gorenjskem.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne in
posebne pogoje, katere bodo prejeli ob dvi-
gu razpisne dokumentacije.

Ponudniki ob tem izjavljajo svoj prista-
nek, da bodo v primeru izbora za določena
dela sklenili za izvedbo pogodbo po načelu
funkcionalni ključ v roke.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva objave do 30. 5.
1997 vsak delovni dan med 9. in 12. uro pri
predstavniku investitorja ali v tajništvu pod-
jetja Domplan Kranj, Bleiweisova cesta 14,
telefon 064/268-700, faks 064/211-864, pro-
ti plačilu 15.000 SIT za izvod dokumentaci-
je na blagajni podjetja ali na Ž.R.
51500-601-16114, sklic 70-66.

4. Vsa dodatna pojasnila in informacije
posreduje osebno ali po telefonu
064/268-749, 0609/647-426 Damijan Kav-
čič.

5. Obsegi del:
(šole na katerih se bodo opravljala dela,

kratka vsebina predvidenih del in njih ok-
virna vrednost).

1. Center srednjih šol Jesenice, Ulica
bratov Rupar 2, Jesenice

a) popravilo žlebov in namestitev sne-
golovov in obrob – 1,000.000 SIT,

b) obnova in izdelava črne kritine nad
delavnico – 500.000 SIT,

2. Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Ču-
farja 1, Jesenice

a) krovsko-kleparska dela (prelaganje
bobrovca), snegolovi – 5,500.000 SIT,

5. Trgovska šola Kranj, Župančičeva 22,
Kranj

a) menjava kotla centralne kurjave 300
KW – 3,200.000 SIT.

6. Srednja tekstilna šola Kranj, Cesta
Staneta Žagarja 33, Kranj

a) menjava kotla centralne kurjave 1200
KW – 4,200.000 SIT,

7. Srednja ekonomska šola Kranj, Ko-
menskega ulica 4, Kranj

a) popravilo zunanje kanaliazcije –
400.000 SIT,

b) prenova sanitarij – 5,000.000 SIT.
8. Mlekarska šola Kranj, Smledniška ce-

sta 3, Kranj
a) brušenje in lakiranje parketa –

600.000 SIT,
b) ureditev sanitarij – 450.000 SIT,
c) popravilo elektro instalacij –

1,100.000 SIT,
d) dobava in priklop sanitarnega kontej-

nerja – 1,550.000 SIT,
e) vodovodno instalacijska dela z izko-

pom – 400.000 SIT,
f) rušitvena in betonerska dela – 600.000

SIT.
9. Srednja gradbena šola Kranj, Cankar-

jeva 2, Kranj
a) popravilo tlakov, polaganje PVC –

1,400.000 SIT,
10. Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13,

Kranj
a) sanacija strehe-strop (kleparska, mon-

tažerska dela) – 1,000.000 SIT.
11. Srednja lesarska šola Škofja Loka,

Kidričeva 49, Škofja Loka
a) obnova estrihov in finalnega tlaka –

1,100.000 SIT.
12. Gimnazija in kovinarska šola Škofja

Loka, Podlubnik 1b, Škofja Loka
a) popravilo ravne strehe in svetlobnih

kupol – 1,200.000 SIT,
b) izdelava kotlarne 2×400 KW na ze-

meljski plin – 22,000.000 SIT,
c) izdelava kotlarne 200KW na zemelj-

ski plin – 6,000.000 SIT.
Prometni davek mora biti prikazan v po-

nudbi, sicer se smatra, da je v ceni že zajet.
6. Predvideni pričetki izvajanja del bodo

začetkom julija 1997, praviloma v osmih
dneh po podpisu pogodb. Vsa dela, katera
so neposredno vezana direktno na šolske
prostore morajo biti dokončana do 21. 8.
1997.

7. Plačilni pogoji: dela bodo plačana po
opravljeni storitvi v dveh delih:

1. situacija v višini 65%, rok plačila 60
dni po potrditvi,

2. situacija v višini 35%, izstavljena naj-
prej v decembru 1997, plačljiva v prvem
kvartalu 1998.

8. Izvajalec, ki želi sodelovati na javnem
razpisu, mora s ponudbo predložiti sledeče
podatke in izjave:

– ime in naslov ponudnika, žiro račun,
matična številka,

– listino o registraciji podjetja,
– odločbo o opravilni sposobnosti,
– seznam strokovnih kadrov,
– referenčni podatki,
– dokaz o finančni sposobnosti BON1,

BON2, (BON3),
– potrjene razpisne pogoje z izjavo,
– garancijo za resnost ponudbe – akcept

v vrednosti 10% ponudbene vrednosti,
– kuverto z naslovom za vračilo akcepta

in odgovor o izbiri.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– cena,
– garancija za kvalitetno opravljeno de-

lo: reference, kadri, opremljenost,
– finančna sposobnost ponudnika, regi-

stracija, opravilna sposobonost, sposobnost
prevzeti vsa razpisana dela za posamezen
sklop del ali objekt.

Investitor si pridržuje pravico proste iz-
bire izvajalca po kriterijih, ki bodo osnova
ponudnikovi podatki, sama ponudba, kot tu-
di splošna ocena ponudnika glede njegove
solidnosti, izkušenosti, finančnega stanja,
opremljenosti, strokovnega kadra in drugih
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi in so za
investitorja pomembne, zato ni nujno, da je
izbran najcenejši ponudnik.

10. Ponudbe je potrebno oddati najka-
sneje do 3. 6. 1997 do 12. ure za dela, kjer
vrednost ne presega 10 mio SIT, oziroma
13. 6. 1997 do 12. ure, kjer vrednost razpi-
sanih del presega 10 mio SIT, na naslov:
Domplan Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, v
zaprtih kuvertah z oznako “Ponudba IVSŠ –
Ne odpiraj!”, z navedbo sklopa ponujenih
del. V eni pošiljki je lahko vloženih več
ponudb, vsaka pa mora biti kuvertirana in
zaprta.

Razpisni pogoji in ostala priložena do-
kumentacija je lahko vsebovana le v enem
izvodu za več ponudb istega izvajalca.

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 6.
1997 ob 9. uri (za ponudbe do 10 mio SIT),
oziroma v ponedeljek, 16. 6. 1997 ob 9. uri
(za ponudbo nad 10 mio SIT) v prostorih
podjetja Domplan Kranj.

13. Naročnik si pridržuje pravico skleni-
tve pogodbe za manjši obseg del od razpisa-
nega.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po razpisu.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 347-2/97 Ob-2052

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

modernizacijo in rekonstrukcijo
krajevnih cest, ki imajo značaj lokalnih
cest, ter za rekonstrukcijo lokalne ceste
na območju Občine Lenart v letu 1997

I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: oddaja modernizaci-

je in rekonstrukcije krajevnih cest, ki imajo
značaj lokalnih cest ter rekonstrukcije dela
lokalne ceste.

3. Lokacija: območje Občine Lenart.
4. Obseg in vrsta dela:
– modernizacija in rekonstrukcija – as-

faltiranje makadamskih krajevnih cest v 5.1.
točki,

– rekonstrukcija odseka lokalne ceste v
5.2. točki.

5. Velikost objekta:
5.1. Modernizacija in rekonstrukcija:
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a) krajevna cesta Benedikt–Zagajski
Vrh–Drvanja, I. faza, dolžina 1.000 m širi-
na 3 m + × 0,5 m,

b) krajevna cesta Čagona–Brengova, I.
faza, dolžina 1.000 m, širina 3 m +
2 × 0,5 m,

c) krajevna cesta Lenart–Sp. Žerjavci,
dolžina 1.500 m (delno rekonstrukcija), ši-
rina 3 m + 2 × 0,5 m,

d) krajevna cesta Ledinek–Dražen Vrh–
Zg. Velka, I. faza, dolžina 1.000 m, širina
3 m + 2 × 0,5 m,

e) krajevna cesta Zg. Gasteraj–Žitence,
I. faza, dolžina 1.000 m, širina 3 m +
2 × 0,5 m,

f) krajevna cesta Sv. Trojica–Verjane–
Obrat, I. faza, dolžina 1.000 m, širina 3 m +
2 × 0,5 m

g) krajevna cesta Lokavec–Dražen vrh,
I. faza, dolžina 1.000 m, širina 3 m +
2 × 0,5 m,

h) krajevna cesta Zavrh–Bezgovec, dol-
žina 500 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m,

i) krajevna cesta Voličina–Ornik, dolži-
na 500 m, širina 3 m + 2 × 0,5 m.

5.2. Rekonstrukcija:
a) lokalna cesta L – 4104 Žice–Trate na

odseku Žice–Sv. Ana v dolžini 1.800 m z
BNOS 6 cm ter ureditvijo bankin in odvod-
njavanja.

6. Podatki o projektiranju:
– avtor projekta za objekt pod 5.1. a) je

Kiproma, d.o.o., Lenart, Nikova 9, Lenart,
tel.: 062/723-088,

– avtor projektov za objekte pod 5.1. d),
g), in f) ter 5.2. a) je PIN, d.o.o., Maribor,
Mlinska 22, tel.: 062/223-625, 224-705,

– avtor projektov za objekte pod 5.1. b),
c), e), h) in i) je Biro Lenart, Jurovska c. 1,
Lenart, tel.: 062/724-652.

7. Predvideni rok gradnje: pričetek grad-
nje objektov predvidoma 30. 6. 1997, rok
dokončanja 15. 12. 1997.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora ponuditi izvedbo raz-

pisanih del za vsak posamezen objekt pose-
bej.

Ponudnik lahko ponudi izvedbo del sa-
mo za posamezne objekte ali pa za vse ob-
jekte iz tega javnega razpisa.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85).

3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis oziroma kopijo popi-
sa s količinami.

Če ima ponudnik pripombo na originalni
popis, naj svoje pripombe oziroma predloge
napiše kot varianto izvedbe v posebni prilo-
gi.

4. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil projektno dokuemntacijo in da
nanjo nima pripomb. Če ima kdo  k projekt-
ni dokumentaciji pripombe, jih naj ponud-
nik napiše v posebni prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela

po svoji ponudbi pravilno, solidno in kvali-
tetno in to vse v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami.

2. Za vse materiale in elemente je prev-
zemnik dolžan naročiti preiskave kvalitete
pri za to usposobljeni ustanovi ter dostaviti
investitorju originalne ateste.

3. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost vseh izvršnih del. Garan-
cijske roke naj ponudnik ponudi v svoji po-
nudbi.

4. Ponudnik se obveže, da bo v primeru
sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil bian-
co akceptni nalog s pooblastilom v višini
10% od vrednosti dogovorjenih del kot ga-
rancijo investitorju za odpravo pomanjklji-
vosti v garancijskem roku.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega v primeru,
da ne bodo realizirana predvidena sredstva
soinvestitorjev. Prav tako si investitor pri-
držuje pravico, da odda izvedbo posamez-
nih razpisanih del različnim izvajalcem.

6. Investitor zahteva predložitev bančne
garancije za višino danega avansa.

IV. Orientacijska vrednost del
Ocenjena vrednost del po posameznih

cestah znaša:
a) pod 5.1. a), b), c), d), e), f) in g) točko

vsaka po 12,000.000 SIT,
b) pod 5.1. h) in i) točko vsaka po

6,000.000 SIT,
c) pod 5.2. a) točko 15,000.000 SIT.
V. Finančni pogoji
Ponudnik naj ponudi dela po sistemu

“ključ v roke”, pri čemer bo investitor zago-
tovil okrog 25% avansa ob sklenitvi pogod-
be. Vrednost opravljenih del se obračunava
po situacijah s tem, da se pri plačilu situacij
upošteva najprej v celoti avans in nato pla-
čilo. Okrog 30% vrednosti opravljenih del v
letu 1997 bo investitor plačal z zamikom do
31. 3. 1998.

Opcija ponudbe naj velja do 15. 7. 1997.
VI. Splošni pogoji
1. Ponudnik si mora na svoje stroške na-

ročiti kopiranje in kompletiranje tehnične do-
kumentacije pri projektantih, ki so navedeni
pod I.6. točko, in sicer v roku 10 dni po
objavi tega razpisa s tem, da mora biti najka-
sneje do tega roka izvedeno tudi plačilo za
tehnično dokumentacijo (materialni stroški
kopiranja) na žiro račune projektantov.

2. Ponudnik mora poleg druge dokumen-
tacije predložiti osnutek izvajalske pogod-
be, ki bo identična z osnutkom, vsebovanim
v razpisni dokumentaciji. Razpisno doku-
mentacijo, razen projektov, lahko ponud-
niki ob predloženem potrdilu dvignejo vsak
dan po objavi razpisa do vključno 2. 6. 1997
na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, soba
22/I, oziroma 29/II.

VII. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejše-

ga ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:

a) ponudbena cena za vse razpisane ob-
jekte oziroma za posamezne razpisane ob-
jekte,

b) fiksnost cen ob zamiku plačila ca.
30% vrednosti del do 31. 3. 1998,

c) reference ponudnikov,
d) ustrezna kadrovska sestava ter tehnič-

na opremljenost ponudnika (strojne in de-
lovne kapacitete),

e) ostale ponujene ugodnosti.
2. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za

modernizacijo in rekonstrukcijo cest” je po-
trebno dostaviti v zaprti ovojnici na naslov:
Občina lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart. Ovojnica s ponudbo mora tako oprem-
ljena dospeti – ne glede na način prenosa –
do vključno 12. 6. 1997 do 12. ure.

3. Javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1997
ob 9. uri v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, soba 24/II.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb predložiti pisno pooblastilo.

4. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo pri Uradu
občinske uprave Občine Lenart, soba 22/I,
oziroma 29/II oziroma na tel. št.
062/724-205 (int. 10 oziroma 49).

Občina Lenart

Št 02-143/97 Ob-2053

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo in

popravilo kanalizacije v JZ Bolnišnici za
ginekologijo in porodništvo Kranj
1. Naročnik: Javni zavod Bolnišnica za

ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidriče-
va 38a.

2. Predmet razpisa:
– obnova in popravilo kanalizacije.
3. Terenski ogled oziroma popis del lah-

ko dvignejo ponudniki v dneh od 28. 5.
1997 do 30. 5. 1997 pri pomočnici direktor-
ja Nadi Mihajlovič od 10. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je 30. junij 1997.
6. Ponudba mora biti sestavljena na pod-

lagi predloženih popisov del.
Enotne cene so fiksne do konca izvedbe

del.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi

stroški gradbeno-obnovitvenih del, transpor-
tov, dajatev in drugo.

7. Pismene ponudbe je potrebno oddati v
roku 10 dni v tajništvu zavoda ali po pošti v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – jav-
ni razpis”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1997
ob 12. uri v prostorih JZ Bolnišnice za gine-
kologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe del,
– cena in plačilni pogoji,
– reference.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri

najkasneje v 8 dneh po odpiranju ponudb.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in

porodništvo, Kranj

Št 7-522/97 Ob-2054

Javni razpis
za zbiranje ponudb kvalificiranih
podizvajalcev za sodelovanje pri

projektiranju energetskih, industrijskih
in komunalnih objektov – gradbeno

arhitektonski del (PZI)
Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, projek-

tiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.
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Predmet razpisa je zbiranje ponudb kva-
lificiranih  podizvajalcev za sodelovanje pri
projektiranju energetskih, industrijskih in
komunalnih objektov – gradbeno arhitek-
tonski del v fazi projektov za izvedbo (PZI).

Predvideni rok angažiranja: s posamez-
nimi ponudniki bo sklenjena pogodba za
izdelavo konkretnih projektov, rokovno ve-
zana na pogodbene roke naročnika.

Predvideva se občasni angažma podizva-
jalcev za obdobje enega leta.

Od ponudnikov se za priznanje kvalifi-
ciranosti zahteva:

– registracija za dejavnost: projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje (šifra
7420),

– odločba občinskega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– ustrezne reference (za pravno osebo in
posameznike) za navedeno področje,

– ustrezne kadrovske kapacitete,
– sposobnost opravljanja del z računal-

niško opremo.
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe (tudi samostojni podjet-

niki), ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo pro-
jektne dokumentacije po ZGO.

Zainteresirani ponudniki naj predložijo
ponudbo z naslednjo vsebino:

– fotokopija registracije,
– fotokopija odločbe pristojnega uprav-

nega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– reference (za pravno osebo in posa-
meznika),

– dokazilo o kadrovski zasedbi,
– finančno boniteto (BON 1, BON 2 ali

BON 3),
– ponudbeno ceno za delovno uro za po-

samezno kategorijo zaposlenega (tehnik, di-
plomirani inženir), in sicer ločeno za pri-
mer, da se delo opravlja na sedežu naročni-
ka in če se delo opravlja na sedežu podizva-
jalca,

– plačilne pogoje,
– opis računalniške opremljenosti in na-

vedbo računalniških programov, ki jih pri
svojem delu uporabljajo.

Dodatne informacije prejmejo zaintere-
sirani ponudniki pri kontaktni osebi naroč-
nika Miranu Debeljaku na tel. št. 1776-221
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Rok za oddajo pondub: ponudniki lahko
ponudbe vročijo osebno ali po pošti do
vključno 14. dne po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

Naročnik bo vse ponudnike pisno obve-
stil o izidu razpisa v roku 10 dni po zaključ-
ku razpisa.

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje
in inženiring

Ob-2057

Na podlagi določil zakona o izvajanju
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 Občina Vojnik

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo prizidka k objektu OŠ Dobrna
za plinsko kotlarno OŠ

Splošni pogoji:
1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,

Vojnik.
2. Predmet razpisa: gradbena in obrtna

dela.
3. Lokacija: Dobrna.
4. Predvidena vrednost: ca. 6,500.000

SIT.
5. Rok: predviden pričetek del je mesec

junij 1997, dokončanje najkasneje 30. 9. 1997.
Razpisni pogoji: podjetja, ki se bodo ude-

ležile tega javnega razpisa, morajo v po-
nudbi, poleg ponudbenega predračuna z
upoštevanim prometnim davkom, predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del, kapacitete kadrov, strokov-
na usposobljenost,

– dokazilo o solventnosti družbe,
– izjavo, da so proučili projekt ter teren

na kraju gradnje, ter izjavo, da bo izvajalec
zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje
zajemalo škodo tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bo delo v predlaganem roku
izvedeno.

6. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev tega
razpisa,

– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje,

– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Ponudbe v zapečateni ovojnici z oz-

nako “Ne odpiraj! Ponudba za prizidek k
objektu OŠ Dobrna za plinsko kotlarno” je
potrebno dostaviti do 3. 6. 1997 na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik do
12. ure.

Vse informacije v zvezi z razpisom do-
bite na tel. 063/772-125 Preložnik.

Odpiranje ponudb bo isti dan po poteku
javnega razpisa ob 13. uri v prostorih Obči-
ne Vojnik.

Javnega odpiranja ponudb se lahko ude-
ležijo ponudniki le ob predložitvi pisnega
pooblastila.

Investitor si pridrži pravico da ni obve-
zen sprejem najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejše.

O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vojnik

Št. 408/97 Ob-2048

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca čiščenja

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
čiščenje prostorov.

Klinika Neto 1×čiščenje (m2) 2×čiščenje (m2) 3×čiščenje (m2) Število
talnih funkcionalni p. bolniške sobe operacijski p. delavk

površin pisarniški p. stopnišča, intenzivne enote
vhodne avle WC, sanitarni p.

Bolnica dr. Petra Držaja 8.400 2.520 4.200 1.680 16
SPS Psihiatrična
klinika Studenec 48 13.000 3.900 6.500 2.600 24
SPS Pediatrična
klinika Vrazov trg 1 9.600 2.880 4.800 1.920 20
SPS Pediatrična
klinika Kl. oddelek
za nefrologijo,
Ulica Stare pravde 4 2.400 720 1.200 480 5
SPS Interna klinika
Kl. oddelek za žilne
 bol. Riharjeva 24 2.000 600 1.000 400 6
SPS Kirurške klinike
Kl. oddelek
za maksilofacialno
 in oralno krg. 1.800 500 1.000 300 3
Očesna klinika 2.600 650 1.600 350 3
SKUPAJ*** 75.560 11.770 40.600 23.190 77

Opombi:
*** – pomeni, da je osnovna kvadratura pom-

nožena z ustreznim številom dnevnih čiščenj v
posameznih objektih, temu ustrezen je tudi skup-
ni seštevek,

1×, 2× in 3× čiščenje – pomeni standardno
dnevno pogostnost postopkov čiščenja na področ-
ju Kliničnega centra.

Razpisno dokumentacijo se lahko dvig-
ne v tajništvu Uprave Kliničnega centra, Za-
loška cesta 2, Ljubljana – I. nadstropje.

III. Orientacijska vrednost naročila: ca.
170 mio SIT.

IV. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. Pisno potrdilo ustanov, kjer ponudnik

izvaja ali je izvajal čiščenje.
4. Predračun po ponujenih lokacijah.
5. S strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 3, ki ne sme biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisnega roka.

7. Navedba pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.

8. Potrdilo, da je brez kakršnihkoli zadrž-
kov sprejet predlog pogodbe, ki je sestavni
del naročnikove razpisne dokumentacije.
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Poleg navedenega morajo biti ponudbi
priložene tudi vse priloge, ki izhajajo iz V.
točke javnega razpisa.

Ponudba je lahko kompletna ali za posa-
mezne lokacije.

V. Strokovni kriteriji:
1. ustrezna tehnična opremljenost,
2. seznam nadzornega osebja po kvalifi-

kaciji,
3. reference (pisna potrdila, kje v katerih

bolnišnicah je ponudnik že opravljal stori-
tve čiščenja).

VI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– usposobljenost za vsakodnevno čišče-
nje (nedelje in prazniki), delo v turnusih,
kjer je potrebno 2× ali 3× čiščenje,

– navedba čistilnih sredstev (priložiti je
potrebno vse ustrezne certifikate),

– prevzem vseh delavcev, ki sedaj oprav-
ljajo čiščenje v KC z zagotovitvijo najmanj
enega OD, kot ga prejemajo v KC,

– cena čiščenja na kvadratni meter ne sme
preseči 230 SIT/m2, ne glede na število čiš-
čenj, vrsto tlakov in namembnost prostora.

VII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,

– cena,
– reference,
– usposobljenost ponudnika (tehnična

sredstva, znanje, izkušnje...).
Vrstni red meril je podan z ozirom na

njihovo pomembnost.
VIII. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični center,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za Komer-
cialni sektor z oznako “Ne odpiraj – za razpi-
sno komisijo – izvor izvajalca čiščenja”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

Vsi zahtevani podatki iz tega razpisa naj
bodo vključeni v ponudbo. V primeru manj-
kajočih podatkov bi bila ponudba lahko za-
vrnjena.

Prepozno prejete ponudbe ali nepravilno
označene ponudbe ne bodo obravnavane.

IX. Vprašanja in pojasnila v zvezi z raz-
pisom: pošljite v pisni obliki na naslov Kli-
nični center Ljubljana – Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška cesta 2, Ljubljana.

X. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

Pogodba se sklepa za čas treh let z mož-
nostjo podaljšanja.

Pričetek del bo določen s pogodbo.
XI. Odpiranje ponudb bo 30. 6. 1997 ob

12. uri, predavalnica IV. v glavni stavbi Kli-
ničnega centra.

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

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

Št. 409/97 Ob-2049

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za oddajo v najem 16 m2 velike površine
v avli Pediatrične klinike, Vrazov trg 1,
Ljubljana za postavitev večnamenske

prodajalne
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: oddaja 16 m2 velike

površine v avli Pediatrične klinike, Vrazov
trg 1, Ljubljana, za postavitev večnamenske
prodajalne.

Opis: klinika želi, da bodoči najemnik v
večnamenski prodajalni izvaja javno proda-
jo predmetov in storitev v skladu z zahteva-
mi klinike, in sicer:

– prodaja brezalkoholnih pijač in kave,
– prodaja slaščic in hladnih prigrizkov,
– prodaja otroške literature in časopisov,
– prodaja igrač in drugih daril za otroke,
– prodaja otroških tekstilnih izdelkov v

omejenem obsegu,
– prodaja drugih artiklov po predhodnem

dogovoru s kliniko.
Oddaja se neopremljeno površino, ki jo

mora najemnik urediti na lastne stroške.
Obratovalni čas prodajalne bo prilago-

jen delu na kliniki.
Oblika prodajalne, opreme prostorov in

uporabljeni materiali morajo biti pred pri-
četkom del odobreni s strani pooblaščenih
predstavnikov Kliničnega centra.

III. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. S strani agencije za plačilni promet

potrjen BON 3, ki ne sme biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisnega roka.

4. Vzorec pogodbe.
5. Dokazilo, da ponudnik lahko opravlja

zahtevano dejavnost.
6. Navedba višine najemnine.
7. Arhitekturni načrt z opisom materia-

lov in opisom del.
8. Predvideni čas za postavitev prodajal-

ne.
9. Navedba pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.

10. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku.

IV. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe:

– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,

– višina najemnine,
– ponujene arhitekturne rešitve prodajal-

ne oziroma skladnost z okolico in dejav-
nostjo na kliniki,

– dodatne ugodnosti.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-
ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
Komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj –
za razpisno komisijo – oddaja v najem
16 m2 velike površine v avli Pediatrične
klinike”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoše-
va 8a, Ljubljana.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot neveljavne, (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

VI. Vprašanja in pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobite pri: vodji tehnično vzdrževal-
ne službe KC, Slavku Maroltu, dipl. inž.,
vsak delovni dan od 12. do 13. ure na tel.
061/312-253.

Pooblaščeni predstavnik Kliničnega cen-
tra za potrditev arhitekturnih načrtov in
predvidenih materialov je Mitja Koprivec,
dipl. inž. tel. 061/321-678 ali
061/13-36-190.

VII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Pogodba se sklepa za čas treh let z mož-
nostjo podaljšanja.

VIII. O kraju in času odpiranja bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

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

XII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 410/97 Ob-2050

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za oddajo v najem 25 m2 velike površine

v avli Bolnice dr. Petra Držaja,
Vodnikova 62, Ljubljana za postavitev

večnamenske prodajalne
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: oddaja 25 m2 velike

površine v avli Bolnice dr. Petra Držaja,
Vodnikova 62, Ljubljana, za postavitev več-
namenske prodajalne.

Opis: klinika želi, da bodoči najemnik v
večnamenski prodajalni izvaja javno proda-
jo predmetov in storitev v skladu z zahteva-
mi klinike, in sicer:

– prodaja brezalkoholnih pijač in kave,
– prodaja slaščic in hladnih prigrizkov,
– prodaja literature in časopisov,
– prodaja daril,
– prodaja tekstilnih izdelkov v omeje-

nem obsegu,
– prodaja drugih artiklov po predhodnem

dogovoru s kliniko.
Oddaja se neopremljeno površino, ki jo

mora najemnik urediti na lastne stroške.
Obratovalni čas prodajalne bo prilago-

jen delu na kliniki.
Oblika prodajalne, opreme prostorov in

uporabljeni materiali morajo biti pred pri-
četkom del odobreni s strani pooblaščenih
predstavnikov Kliničnega centra.

III. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. S strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 3, ki ne sme biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisnega roka.

4. Vzorec pogodbe.
5. Dokazilo, da ponudnik lahko opravlja

zahtevano dejavnost.
6. Navedba višine najemnine.
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7. Arhitekturni načrt z opisom materia-
lov in opisom del.

8. Predvideni čas za postavitev prodajal-
ne.

9. Navedba pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbo.

10. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku.

IV. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,

– višina najemnine,
– ponujene arhitekturne rešitve prodajal-

ne oziroma skladnost z okolico in dejav-
nostjo na kliniki,

– dodatne ugodnosti.
V. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-
ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za Ko-
mercialni sektor z oznako “Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – oddaja v najem 25 m2

velike površine v avli Bolnice dr. Petra Dr-
žaja”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot neveljavne, (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

VI. Vprašanja in pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobite pri: vodji tehnično vzdrževal-
ne službe KC, Slavku Maroltu, dipl. inž.,
vsak delovni dan od 12. do 13. ure na tel.
061/312-253.

Pooblaščeni predstavnik Kliničnega cen-
tra za potrditev arhitekturnih načrtov in
predvidenih materialov je Mitja Koprivec,
dipl. inž., tel. 061/321-678 ali
061/13-36-190.

VII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Pogodba se sklepa za čas treh let z mož-
nostjo podaljšanja.

VIII. O kraju in času odpiranja bodo po-
nudniki pisno obveščeni.

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

XII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 411/97 Ob-2051

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: nabava reševalnega
vozila z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:

Reševalno vozilo mora biti kombi izved-
ba s stojno višino, klimatizirano vozniško
kabino in bolniškim prostorom. Vsa oprema
in aparature morajo biti ustrezno funkcio-

nalno in varno pritrjene v namenskih nosil-
cih oziroma omaricah.

1. Vozne karakteristike:
– pogonski agregat min. 80 kW,
– pogon 4 × 4 synchro,
– ABS zavorni sistem.
2. Signalizacija:
– štiri strešne modre luči v “blitz” izved-

bi,
– par modrih luči v maski vozila

(“BLITZ”),
– urejena dnevna signalizacija (utripajo-

če dnevne luči),
– elektronska sirena s tremi toni,
– kompresorska sirena z dvemi toni v

razmerju 50 : 50.
3. Vozniška kabina:
– centralno zaklepanje,
– jeklenka s kisikom in reducirnim ven-

tilom (stenska napeljava) – 2 kom,
– mobilna radijska postaja – 1 kom,
– luč za iskanje hišnih številk – 1 kom,
– sistem za zvočno in svetlobno signali-

zacijo – 1kom,
– vgrajen priključek za priklop na omrež-

je 220 V – 1 kom,
– nočna svetilka na armaturi – 1 kom,
– gasilski aparat – 1 kom.
4. Bolniški prostor:
– nosila s podvozjem – 1 kom,
– rezervna vozila – 1kom,
– prostor za zajemna nosila (fiksacija),
– sistem za aplikacijo kisika s 4 priključ-

ki – 1kom,
– prenosni respirator s priključkom na

centralni dovod kisika – 1 kom,
– nosilec za LSU aspirator – 1 kom,
– nosilec za EKG monitor/defibrilator

LIFEPAK 10 – 1 kom,
– nosilec za kardiološki stol – 1 kom,
– prostor za vakumsko blazino na nosi-

lih – 1 kom,
– grelec infuzijskih razstopin – 1 kom.
Poleg naštetega se mora v bolniškem

prostoru nahajati omarica za reanimacijski
kovček ter omarica za police za ostali po-
trošni material in opremo, koš za odpadke
in koš za kužni material. Bolniški prostor
mora biti ogrevan z vodnim gretjem in z
možnostjo ogrevanja vozila v garaži preko
el. omrežja z vgrajenim termostatom in
dvojnimi stikali za vklop/izklop v vozniški
kabini in v bolniškem prostoru.

IV. Skupna orientacijska vrednost naro-
čila: ca. 11 mio SIT.

V. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa.
3. Reference.
4. S strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 3, ki ne sme biti starejši od 30
dni pred zaključkom razpisnega roka.

5. Vzorec pogodbe s ponudbenim pre-
dračunom.

6. Ceno (navedba devizne cene v valuti
proizvajalca in končno ceno v SIT z vsemi
vključenimi uvoznimi stroški in P. D.).

7. Natančen popis opreme z vsemi teh-
ničnimi podatki (ustreznimi certifikati).

8. Garancijski pogoji.
9. Podatki o servisni dejavnosti in mož-

nosti za predelavo vozila v Sloveniji.
10. Rok dobave maksimalno 2 meseca

od podpisa pogodbe.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena dokumentacija v skladu z
razpisnimi pogoji,

– kvaliteta,
– cena,
– reference,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– zagotovljeni servis.
Vrstni red meril je podan z ozirom na

njihovo pomembnost.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov Klinični
center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
Komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj –
za razpisno komisijo – za dobavo reševal-
nega vozila”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

VIII. Vprašanja in pojasnila v zvezi z raz-
pisom: pošljite v pisni obliki na naslov Kli-
nični center Ljubljana, Reševalna postaja, Ja-
nez Peršak, Zaloška 25, 1000 Ljubljana.

IX. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

X. Odpiranje ponudb bo 1. 7. 1997 ob
12. uri v IV. predavalnici v glavni stavbi
Kliničnega centra.

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

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-2055

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izvedbo nalog s področja evidence
nepremičnin: zajem terenskih podatkov

za vzpostavitev registra stavb
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Novo mesto: katastrska Obči-
na Kandija,

2.2. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Šentjernej: katastrski Občini
Šentjernej in Gorenja Orehovica,

2.3. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Škocjan: katastrski Občini Sta-
ra vas in Dole,

2.4. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Trebnje: katastrske Občine
Medvedje selo, Štefan (del), Mokronog (del),

2.5. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Slovenj Gradec: katastrska Ob-
čina Slovenj Gradec,

2.6. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Mislinja: katastrski Občini Mi-
slinja in Šentilj pod Turjakom,

2.7. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Dravograd: katastrska Občina
Dravograd,
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2.8. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Radlje ob Dravi: katastrska
Občina Radlje ob Dravi,

2.9. Zajem in obdelava terenskih podat-
kov v Občini Ravne in Prevalje: katastrska
Občina Ravne na Koroškem,

2.10. Zajem in obdelava terenskih po-
datkov v Mestni občini Murski Soboti: ka-
tastrska Občina Murska Sobota.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Naročnik bo opravil izbiro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, tj. za vsako od raz-
pisanih nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
GU RS - Glavni urad, Ljubljana, Šaranovi-
čeva 12 (pritličje - desno), po predhodni
najavi po telefonu 178-49-18 (Vesna Div-
jak).

Ponudbo lahko oddajo izključno tisti po-
nudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacjo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta namen vodi
evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.

Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom bodo ponudniki, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo, prejeli na informa-
tivnem dnevu, ki bo organiziran dne 6. 6.
1997, ob 11. uri na sedežu naročnika, Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Po-
nudniki morajo morebitna vprašanja ozi-
roma zahteve po pojasnilih dostaviti izključ-
no v pisni obliki, z oznako “Javni razpis za
izbiro nalog s področja registra stavb - vpra-
šanja”, in sicer najkasneje do 4. 6. 1997 do
13. ure v sprejemno pisarno ali po faksu na
št. 178-49-09. Naročnik bo odgovarjal iz-
ključno na pravočasno prispela pisna vpra-
šanja. Po potrebi bodo organizirani dodatni
informativni dnevi, o čemer bodo vsi, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno ob-
veščeni.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:

naloga pod 2.1. tč. – 600.000 SIT,
naloga pod 2.2. tč. – 5,800.000 SIT,
naloga pod 2.3. tč. – 3,900.000 SIT,
naloga pod 2.4. tč. – 2,500.000 SIT,
naloga pod 2.5. tč. – 1,712.000 SIT,
naloga pod 2.6. tč. – 972.000 SIT,
naloga pod 2.7. tč. – 1,076.000 SIT,
naloga pod 2.8. tč. – 1,082.000 SIT,
naloga pod 2.9. tč. – 2,600.000 SIT,
naloga pod 2.10. tč. – 8,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji - 1. tč.).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

7. Rok za oddajo ponudb je 13. 6. 1997
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejem-
nika  ter  oznako  “Ne  odpiraj  -  ponudba
za  razpis  za  izbiro  nalog  s  področja
registra  stavb  (navedba  posamezne  raz-
pisane  naloge,  na  katero  se  nanaša
ponudba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (“Raz-
pisni pogoji”) pod točko 1, allinee 1 - 8
predloži le enkrat. Ti podatki oziroma do-
kumenti naj bodo predloženi v posebni ovoj-
nici z oznako ponudnika in navedbo “Ne
odpiraj - ponudba za razpis za izbiro nalog s
področja registra stavb - skupna dokumen-
tacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 13. 6.
1997 ob 10.40 v prostorih GURS (sejna so-
ba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvu-
jejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo
pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ob-2056

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za izdelavo digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 (DOF 5/97-3)

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Šaranovičeva 12.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje MS do 40 li-
stov,

2.2. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje GG-TB do 20
listov,

2.3. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje KP do 60 li-
stov,

2.4. Izdelava digitalnih ortofoto načr-
tov v merilu 1:5000 za območje PT do 30
listov,

2.5. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje KR do 40 li-
stov,

2.6. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje PO do 40 li-
stov,

2.7. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje CER do 20
listov,

2.8. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje NM-1 do 40
listov,

2.9. Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
v merilu 1:5000 za območje NM-2 do 60
listov.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

Naročnik bo opravil izbiro najugodnej-
šega ponudnika ločeno, tj. za vsako od raz-
pisanih nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
GU RS - Glavni urad, Ljubljana, Šaranovi-
čeva 12 (pritličje - desno), po predhodni
najavi po telefonu 178-49-18 (Vesna Div-
jak).

Ponudbo lahko oddajo izključno tisti po-
nudniki, za katere je dokumentirano, da so
prejeli razpisno dokumentacjo neposredno
od naročnika. Naročnik v ta namen vodi
evidenco o oddaji razpisne dokumentacije.

Vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi
z razpisom bodo ponudniki, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo, prejeli na informa-
tivnem dnevu, ki bo organiziran dne 30. 5.
1997, ob 9. uri na sedežu naročnika, Ljub-
ljana, Šaranovičeva 12 (sejna dvorana). Po-
nudniki morajo morebitna vprašanja oziro-
ma zahteve po pojasnilih dostaviti izključno
v pisni obliki, z oznako “Javni razpis za
DOF5 - vprašanja”, in sicer najkasneje do
28. 5. 1997 do 15. ure v sprejemno pisarno
ali po faksu na št. 178 48 34. Naročnik bo
odgovarjal izključno na pravočasno prispe-
la pisna vprašanja. Po potrebi bodo organi-
zirani dodatni informativni dnevi, o čemer
bodo vsi, ki so prevzeli razpisno dokumen-
tacijo, pisno obveščeni.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del je:
naloge pod 2.1. tč. – 4,000.000 SIT,
naloge pod 2.2. tč. – 2,000.000 SIT,
naloge pod 2.3. tč. – 6,000.000 SIT,
naloge pod 2.4. tč. – 3,000.000 SIT,
naloge pod 2.5. tč. – 4,000.000 SIT,
naloge pod 2.6. tč. – 4,000.000 SIT,
naloge pod 2.7. tč. – 2,000.000 SIT,
naloge pod 2.8. tč. – 4,000.000 SIT,
naloge pod 2.9. tč. – 6,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku do 15. 12. 1997.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Razpisni pogo-
ji - 1. tč.).

Podrobnejše zahteve glede vsebine in ob-
like ponudbe ter drugi razpisni pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
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7. Rok za oddajo ponudb je 16. 6. 1997
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika v dveh izvodih,
v zapečateni ovojnici.

Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj - ponudba za
razpis za DOF 5 - 97/3 - razpisano območ-
je”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (“Raz-
pisni pogoji”) pod 1. točko, allinee 1 - 5, 6 ,
7 in 8 predloži le enkrat. Ti podatki oziroma
dokumenti naj bodo predloženi v posebni
ovojnici z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj - ponudba za razpis za DOF 5 -
97/3 - skupna dokumentacija”.

Ponudniki predajo rezultate primera iz-
delka za izdelavo DOF 5 enkratno, v poseb-
ni ovojnici, z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj - referenčni material - DOF 5”.
Kolikor so material za DOF 5 v letošnjem
letu že oddali, ga lahko samo dopolnijo, v
kolikor smatrajo, da se je izdelek spremem-
nil.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 17. 6.
1997 ob 9. uri v prostorih GURS (sejna so-
ba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvu-
jejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo
pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– ocena izdelanega referenčnega mate-

riala,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izvedbi naročila,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli dru-
go ponudbo!

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Geodetska uprava RS

Ob-2060

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ljubljana, Župančiče-
va 6, objavlja na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izdelavo osnutkov tehničnih

predpisov s področja graditve objektov
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava strokov-
nih podlag za tehnične predpise in osnutkov
tehničnih predpisov z besedili členov za
gradbene proizvode in objekte iz področij
graditve, ki so navedena v nadaljevanju. Pri
tem morajo ti objekti izpolnjevati naslednje
bistvene zahteve, ki so določene v 8.a členu
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96): trdnost in stabilnost; varnost pred
požarom; higiensko, zdravstveno in okolje-
varstveno zaščito; varno uporabo objekta;
zaščito pred hrupom; varčevanje z energijo
in toplotno zaščito.

2.1 gradbena fizika:
2.1.1 dnevna svetloba v bivalnem in de-

lovnem okolju,
2.1.2 prezračevanje zgradb: kriteriji na-

črtovanja notranjega okolja,
– poslovni objekti, šole, vrtci, bolnice,
– (več)stanovanjski objekti,
2.1.3 toplota v zgradbah,
2.1.4 steklo v zgradbah - optične in ter-

mične zahteve,
2.1.5 hidroizolacije v gradbeništvu.
2.2 električne inštalacije:
2.2.1 komunikacijske inštalacije,
2.2.2 elektroenergetske inštalacije,
2.2.3 kabelski razdelilni in skupni anten-

ski sistemi,
2.2.4 zaščita pred statično elektriko.
2.3 požarna varnost:
2.3.1 evakuacijske poti,
2.3.2 inštalacije in naprave za gašenje

požarov.
2.4 pregradni objekti:
2.4.1 kataster manjših pregradnih objek-

tov,
2.4.2 raziskave na lokaciji in projektira-

nje,
2.5 projektiranje gradbenih konstrukcij

(Eurocode),
2.5.1 EC 5 - lesene konstrukcije,
2.5.2 EC 7 - geotehnične konstrukcije,
2.5.3 EC 9 - aluminijaste konstrukcije
oziroma po predlogu in programu po-

nudnika.
2.6 gradbeni proizvodi,
2.6.1 armirani beton,
2.6.2 drugi proizvodi za nosilne dele ob-

jektov,
2.6.3 proizvodi za tesnitve, obloge, ste-

ne in kritine,
2.6.4 proizvodi iz umetnih mas,
2.6.5 proizvodi iz področja objektov niz-

kih gradenj.
3. Obračunska vrednost
Predvidena obračunska vrednost nalog

iz prejšnje točke je sledeča:
pod 2.1 točko - 4,000.000 SIT,
pod 2.2 točko - 2,700.000 SIT,
pod 2.3 točko - 1,800.000 SIT,
pod 2.4 točko - 1,500.000 SIT,
pod 2.5 točko - 4,500.000 SIT,
pod 2.6 točko - 4,600.000 SIT.
4. Razpisna dokumentacija
Za naloge pod 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 in 2.2.2

točkami pričakujemo oblikovanje predlogov
tehničnih predpisov (besedil členov), za ka-
tere je podlaga 1. in 2. faza že izdelane
naloge po projektni nalogi, ki je na vpogled
ponudnikom.

Za naloge pod 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.3.1,
2.4.1 in 2.4.2 točkami je bila kot podlaga
izdelana projektna naloga, ki jo ponudniki
lahko dvignejo pri naročniku. Informacije

in gradivo so ponudnikom na voljo v naroč-
nikovi pravnosistemski službi za graditev,
tel. 061/178-54-90 (Ceklin), 061/178-57-53
(Majdič).

Za posamezne razpisane naloge naj po-
nudniki navedejo:

– kako je področje naloge urejeno v siste-
mu EN (obstoječ standard, standard v pripra-
vi, leto izdaje, glavne vsebinske značilnosti)
oziroma v drugih primerjalnih ureditvah;

– na katero evropsko pravno podlago (di-
rektive, sklepi ipd.) se je izdelovalec naslo-
nil, po kakšnih merilih jo je izbral in kako
jo je upošteval;

– sklepno ugotovitev o usklajenosti s
pravom Evropske Skupnosti,

– na katere bistvene zahteve se nanaša
tehnični predpis.

5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente,

ki so navedeni v še veljavnem 12. členu
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94). Opozarjamo na popol-
nost zahtevane dokumentacije.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana naslednja merila:

– celovitost posamezne ponudbe,
– celovitost vsebinskega sklopa po-

dročja,
– dosedanje delo na področju priprave

takšnih nalog,
– strokovne reference in kadri,
– konkurenčnost cen,
– izvedbeni roki,
– ostale ugodnosti ponudnika.
7. Rok za izvedbo nalog je 28. 11. 1997.
8. Posredovanje ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-

nih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj - po-
nudba na javni razpis za izdelavo osnutkov
tehničnih predpisov” in oznako ponudnika
do 23. 6. 1997.

Ponudbe pošljite po pošti na naslov na-
ročnika ali odddajte do 12. ure istega dne v
glavni pisarni naročnika, soba št. 28/II.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje prispelih ponudb bo

27. 6. 1997 ob 10. uri v veliki sejni sobi
naročnika v IV. nadstropju. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred odpira-
njem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

10. Obveščanje ponudnikov
Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po datumu odpira-
nja ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 168/97 Ob-2061

Javni razpis
za gradbeno obrtniška dela adaptacije
prostorov Mestne knjižnice in čitalnice

Idrija
1. Naročnik: Mestna knjižnica in čitalni-

ca Idrija.
2. Predmet razpisa je izvedba adaptacije

prostorov Mestne knjižnice v I. etaži objek-
ta “Magazin” v Idriji.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v Mestni knjižnici in čitalni-
ci (tel. 71-050) pri Anici Božič od objave v
Uradnem listu RS.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 27-29 – 23. V. 1997 Stran 2147

4. Osnovni podatki za objekt
Objekt stoji v Ul. sv. Barbare 4-5. Pro-

stori, ki se jih obdeluje so pretežni del knjiž-
nice v velikosti ca. 300 m2.

5. Lokacija objekta je v Idriji parc. št.
1443 k.o. Idrija-mesto.

6. Orientacijska vrednost del znaša
ca. 7,500.000 SIT.

7. Rok za izvedbo projektov začne teči
po podpisu pogodbe, končanje prevzetih del
pa v 60 delovnih dneh.

8. Prednost pri izboru bodo imele celo-
vite ponudbe.

Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost del,
– rok izvedbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji z mož-

nostjo zamika plačila glede na sredstva iz
proračuna.

9. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-
niki predložiti:

– podatki iz 12. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,

– podatki o kadrih in strokovni usposob-
ljenosti, kapacitetah in zasedenosti,

– podatke o podizvajalcih in obsegu jav-
nega naročila, ki bi ga izpolnili podizva-
jalci,

– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,

– podatki o boniteti poslovanja,
– datum veljavnosti ponudbe,
– predlog pogodbe s predvideno bančno

garancijo v višini pogodbene vrednosti.
10. Rok in način oddaje ponudb: na na-

slov Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ul.
sv. Barbare 4-5, Idrija, v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis - Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija - ponudba, ne odpiraj” do
16. junija 1997 po pošti.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: 19. junija 1997 ob 8. uri v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.

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

Mestna knjižnica in čitalnica
Idrija

Št. 072-020/97 Ob-2062

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/96) in v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih
in obrtniških del regionalnega TV centra

Slovenj Gradec
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je oddaja gradbenih

in obrtniških del regionalnega TV centra
Slovenj Gradec.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je: 3,200.000 SIT.

4. Rok izvedbe:
– predvideni pričetek del je 10. 6. 1997

oziroma takoj po podpisu pogodbe z izbra-
nim izvajalcem,

– predvideno dokončanje del je 30. 6.
1997.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

6. Ponudbi mora biti predložena še na-
slednja dokumentacija:

– izjava, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji Mestne občine Slovenj Gra-
dec,

– firma ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

dokazilo o registraciji,
– podatke o solventnosti podjetja v zad-

njih dveh letih,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– seznam morebitnih kooperantov oziro-

ma podizvajalcev,
– ime odgovornega vodje del,
– cenike kalkulativnih ur delavcev,
– cenik materialov, transportov in delov-

nih strojev,
– reference,
– predračun s kalkulacijo in strukturo ce-

ne in skupno ponudbeno ceno, s prometnim
davkom

– plačilni pogoji,
– podpisani akceptni nalog v višini 5% od

ponudbene cene kot garancija za resnost po-
nudbe, ki se ponudniku, ki ni izbran, vrne.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije. Dokumentacija mora biti ošte-
vilčena po zgoraj navedenem vrstem redu.

7. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,
se ne bodo upoštevale.

8. Ponudbe morajo biti dane v zaprtih
kuvertah, ki morajo biti opremljene s firmo
ponudnika in z oznako: “ Ne odpiraj - po-
nudba: javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo gradbenih in obrtniških del regio-
nalnega TV centra Slovenj Gradec, št.
072-020/97”.

Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380, Slovenj Gradec. Če pride zadnji dan
za oddajo ponudb na dela prost dan, se šteje
kot zadnji dan za oddajo ponudbe prvi na-
slednji delovni dan.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo navzoči, morajo predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 8 dneh po od-
piranju ponudb.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena, plačilni pogoji,
– izpolnjevanje razpisnih pogojev.
13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo z razpisnimi pogoji vsak de-
lavnik v času trajanja razpisa, od 8. do
10. ure v prostorih Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5.

Kontaktna oseba je Branko Malek, dipl.
inž. gradb., tel. št. 0602/41-114.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Št. 35200-0002/97 Ob-2063

Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevni-
ca, objavlja na podlagi zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro pooblaščenih izvajalcev

za izdelavo lokacijske dokumentacije za
Občino Sevnica

1. Naročnik del je Občina Sevnica, Glav-
ni trg 19/a, Sevnica.

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

Vrsta naloge in dela, za katere se išče
izdelovalec:

– priprava lokacijskih dokumentacij za
graditev objektov in naprav ter drugih pose-
gov v prostor na območju Občine Sevnica,
skladno z določbami 55. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l.
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93),

– pridobivanje soglasij ustreznih orga-
nov, organizacij in skupnosti k lokacijski
dokumentaciji.

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

– imajo ustrezno registracijo za področ-
je prostorskega in urbanističnega načrtova-
nja,

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

– imajo odločbo o izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje dejavnosti.

4. Ponudniki morajo k ponudbi predlo-
žiti:

– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

odgovornih projektantov,
– reference podjetja oziroma osebne re-

ference odgovornega projektanta,
– dokazilo o finančni boniteti ponudnika,
– dokazilo o zavarovanju dejavnosti ali

izjavo, da je pred podpisom pogodbe pri-
pravljen skleniti tovrstno zavarovanje,

– merila za vrednotenje storitev izdelave
lokacijske dokumentacije in cenik urnih po-
stavk za posamezna strokovna opravila ter
povprečno ceno za izdelano lokacijsko do-
kumentacijo s predvidenim največjim od-
stopanjem,

– vzorec pogodbe.
5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati vse elemente, ki so zahteva-
ni z razpisno dokumentacijo.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost izdelave ponudbe, ok-
virni čas izdelave lokacijske dokumentacije
in druge ugodnosti, ki zagotavljajo uspešno
izvajanje del (kvaliteta, konkurenčnost, ro-
ki, ipd.).

Od ponudnikov pričakujemo tudi po-
drobno poznavanje prostorsko-urbanistične
problematike Občine Sevnica, kar mora biti
izkazano z referenčno listo oziroma izjavo
ponudnika, da bo najkasneje v roku enega
meseca detaljno proučil celotno urbanistič-
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no-prostorsko problematiko občine (veljav-
ni odloki, srednjeročni in dolgoročni pro-
storski plan, kategorizacija kmetijskih zem-
ljišč, zazidalni načrti in drugi prostorski iz-
vedbeni načrti in akti občine) in da zagotav-
lja izvedbo del v skladu s pravili stroke in
veljavno zakonodajo.

7. Po tem javnem razpisu bosta predvi-
deno izbrana najmanj dva izvajalca, s kate-
rimi bo Občina Sevnica sklenila pogodbo o
izdelavi lokacijske dokumentacije.

8. Predviden rok pričetka dela je takoj
po podpisu pogodbe. Rok za dostavo pisne
ponudbe je 15 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.

9. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako: »Ponudba za izdelavo lokacijske do-
kumentacije - Ne odpiraj!«.

10. Ponudniki bodo o datumu javnega
odpiranja ponudb obveščeni pisno oziroma
po telefaksu.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridružuje pravico do
izbire izvajalca tudi, če ni najugodnejši v
vseh pogojih.

Občina Sevnica

Ob-2064

Občina Loška dolina objavlja na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in 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 izvajalca za rekonstrukcijo

cestnega mostu Bočkovo v Občini Loška
dolina

I. Investitor: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2; Stari trg.

II. Predmet razpisa:
– rekonstrukcija cestnega mostu Bočko-

vo na lokalni cesti Velike Bloke - Cajnarje.
– svetla širina mostu je 2,60 m, višina pa

2 m,
– ostali tehnični pogoji so razvidni iz

projektne dokumentacije.
III. Obseg, velikost in vrsta del
Obseg dela je razviden iz razpisne doku-

mentacije, ki jo dobite na Občini Loška doli-
na ob plačilu 5.000 SIT na ŽR. št.
50160-630-810337 Agencija za plačilni pro-
met Cerknica.

Dokumentacijo lahko dvignete v času od
26. 5. 1997 do 30. 5. 1997 na Občini Loška
dolina.

Orientacijska vrednost del je 2,000.000
SIT.

Okvirni termin za izvedbo je maj- junij
1997.

IV. Pogoji za udeležbo
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– reference za tovrstna dela,
– cena izdelave,
– fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– BON 1, 2 ali 3,
– podpisan osnutek pogodbe.
V. Rok za dostavo ponudbe je do torka

10. 6. 1997 do 8.30.

VI. Ostali pogoji
Odpiranje ponudb bo v torek 10. 6. 1997

ob 9. uri na sedežu Občine Loška dolina.
Ponudba mora biti zapečatena in ozna-

čena “Ne odpiraj“ – “Ponudba za rekon-
strukcijo mostu Bočkovo v Občini Loška
dolina“

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Loška dolina

Št. 186/97 Ob-2076

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje
investicijsko vzdrževalnih del na

zgradbah srednjih šol
Zasavsko-revirske, Posavske, Dolenjske,

Ljubljanske, Kraško-notranjske,
Severno-primorske in Obalno-kraške

regije v Republiki Sloveniji za leto 1997
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejših

ponudnikov za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del na posameznih
zgradbah srednjih šol Zasavsko-revirske, Po-
savske, Dolenjske, Ljubljanske, Kraško-no-
tranjske, Severno-primorske in Obal-
no-kraške  regije  v  Republiki  Sloveniji.

Ponudbe je treba izdelati za vsako posa-
mezno v tem razpisu navedeno zgradbo po-
sebej in sicer ločeno po vrstah del, za vsa
razpisna dela skupaj ali samo za posamezno
vrsto razpisnih del, v odvisnosti od uspo-
sobljenosti in registriranega predmeta po-
slovanja ponudnika.

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na posebne po-
goje, ki jih ponudniki prejmejo ob prevze-
mu dokumentacije in izražajo svoj prista-
nek, da v primeru, da bodo kot najugodnejši
ponudniki izbrani za izvajanje določenih
del, sklenejo za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “ključ v roke”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za posamezna dela od dneva
objave tega razpisa dalje do vključno pete-
ga dne po objavi vsak delovnik med 9. in
12. uro pri pooblaščencu LIZ-inženiring,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
p.o., Vurnikova 2, tel. 061/133-62-52 faks
061/319-245, Sitar Janez, dipl. inž. gr. in
Javoršek Vinko, dipl. inž. gr.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu:

a) 5.000 SIT za investicije v vrednosti
do 1 mio SIT,

b) 10.000 SIT za investicije v vrednosti
od 1 mio do 5 mio SIT,

c) 15.000 SIT za investicije v vrednosti
nad 5 mio SIT.

Vplačila ponudnik nakaže na žiro račun:
50105-601-11966.

4. Predmet razpisa (naziv zgradbe, na-
slov šole, vrsta del), orientacijska vrednost
del, in lokacija zgradb so podani v nasled-
njem seznamu z naslednjimi ocenjenimi
vrednostmi za posamezno šolo: (glej tabelo
na str. 2149–2152)

5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
julij 1997.

Vsa dela morajo biti končana najkasneje
do 20. 8. 1997.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb.

6. Ponudba  mora  vsebovati  priloge
potrebne   za   popolnost   ponudbe   in
sicer:

6.1 usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka,
davčna številka,

6.2 reference,
6.3 roki,

6.4 cena,
6.5 boniteta BON 1, BON 2, BON 3 (ne

starejši od 30 dni),
6.6 dokazilo o sposobnosti prevzema

vseh razpisnih del na posamezni zgradbi s
pretežno lastnimi kadri,

6.7 ustrezna garancija za resnost ponud-
be v višini 20% ponudbene vrednosti,

6.8 frankirana kuverta z naslovom po-
nudnika,

6.9 podpisani razpisni pogoji,
6.10 investitor bo pri izboru upošteval

samo ponudbe izdelane po sistemu “ključ v
roke” s fiksnotjo cen.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

a) reference,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh

del,

c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisnih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izve-

dena dela.
8. Investitor ni dolžan najcenejšega po-

nudnika izbrati kot najugodnejšega.
9. Naročnik bo izvedeno delo plačeval

na naslednji način:

– I. začasna situacija (65%) v 60 dneh
po opravljenem delu (potrjena situacija),

– končna situacija (35%) v prvem četrt-
letju 1998.

10. Ponudbe je treba oddati najkasneje
do 4. 6. 1997 do 12. ure na naslov:
LIZ-inženiring, podjetje za pripravo in iz-
vedbo investicij, p.o., Vurnikova 2, Ljub-
ljana.

Čas dospelosti ponudbe velja čas fizične
dostave ponudbe naročniku na naslov iz pr-
ve alineje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “ponudba ne odpiraj” in
nazivom šole.

Vsaki ponudbi mora biti priložena praz-
na frankirana kuverta z naslovom ponudni-
ka za pisno obvestilo o izidu razpisa.

11. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva pričetka odpiranja po-
nudb.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurniko-
va  2,  dne  5.   6. 1997  s  pričetkom  ob
10. uri.

13. Ponudniki bodo o izboru najugod-
nejših ponudnikov pisno obveščeni najka-
sneje v dvajsetih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
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4.1 ZASAVSKO-REVIRSKA REGIJA

1. GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA
ŠOLA TRBOVLJE,
Gimnazijska c.10,
a) obnova zidnih oblog in stropa v telovadnici 1,800.000

2. SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO
IN GOSTINSTVO ZAGORJE,
Cesta zmage 3a,
a) obnova elektroinstalacij (končanje) 700.000

POSAVSKA REGIJA

1. GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA
ŠOLA BREŽICE,
Trg izgnancev 14,
a) obnova kemijske učilnice in oprema 6,500.000

DOLENJSKA REGIJA

1. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ, ČRNOMELJ,
Kidričeva 18a,
a) obnova strehe (krovska in kleparska dela) 800.000
b) oplesk lesenih oblog fasade 1,800.000
c) obnova tlakov (parketa) 700.000

2. SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA GRM,
NOVO MESTO,
Sevno na Trški gori 13,
a) obnova strehe (krovska in kleparska dela) 2,000.000

3. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA,
NOVO MESTO,
Ulica talcev 3a,
a) obnova oken (mizarska in pleskarska dela) 1,700.000
b) ureditev nove učilnice 600.000

4. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO,
Šegova ul. 112,
a) obnova strehe (krovsko in
kleparska dela) - učne delavnice v “Novolesu” 800.000
b) obnova elektroinstalacij 1,500.000
(projekt+izvedba)

5. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM,
Novo mesto, Ulica talcev 3,
a) zamenjava oken (nadaljevanje) 3,800.000
b) obnova notranje kanalizacije 300.000

LJUBLJANSKA REGIJA

1. SREDNJA ŠOLA KOČEVJE IN GIMNAZIJA
KOČEVJE,
Trg zbora odposlancev 22,
a) obnova vodovodne instalacije in radiatorjev 300.000
b) obnova strehe 500.000
c) obnova stenskih oblog 300.000

2. SREDNJA ŠOLA DOMŽALE,
Cesta talcev 12,
a) ureditev specialnih učilnic za
konstrukcijo krojev in tehnologijo v usnjarstvu 1,500.000

3. SREDNJA ŠOLA JOSIP JURČIČ, IVANČNA GORICA,
Cesta II. grupe odredov 3,
a) obnova strehe 6,000.000
b) popravilo vrat 550.000
c) popravilo instalacijske kinete tople in hladne vode 800.000
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4. ŠOLSKI CENTER RUDOLF MAISTER,
KAMNIK,
Novi trg 41a,
a) sanacija strehe in kupol 5,000.000
b) popravilo-zamenjava copilit stekel v telovadnici 900.000

5. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO
IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,
Celjska 16,
a) zamenjava vodovodnega priključka
(pogoj požarnega inšepktorja) 3,000.000

6. SREDNJA GRADBENA IN EKONOMSKA ŠOLA,
Ljubljana, Kardeljeva pl. 2,
a) pleskanje oken 1,900.000

7. SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO LJUBLJANA,
Vegova 4, Ljubljana,
a) popravilo pločevinaste strehe in zamenjava žlebov 900.000
b) delna zamenjava eternit plošč na glavni stavbi 500.000
c) sanacija kupole nad razgledno sobo 2,200.000

8. GIMNAZIJA LEDINA,
Ljubljana, Resljeva 12,
a) ureditev in obnova sanitarij 5,000.000
b) popravilo kanalizacije 1,500.000
c) delna zamenjava el. instalacije 1,300.000
d) ureditev kemijske učilnice 2,900.000

9. SREDNJA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA
ŠOLA, LJUBLJANA,
Poljanska c. 24,
a) obnova sanitarij 4,500.000
b) učilnica št. 36 obnova tlaka 700.000

10. GIMNAZIJA POLJANE,
Ljubljana, Strossmayerjeva 1,
a) ureditev učilnice 2,900.000

11. GIMNAZIJA ŠENTVID, LJUBLJANA,
Prušnikova 98,
a) popravilo strehe nad IV. nadstr. 1,600.000
b) popravilo vhodnih vrat 890.000

12. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA IN
GIMNAZIJA,
Ljubljana, Šubičeva 1,
a) obnova sanitarij 5,130.000

13. SREDNJA AGROŽIVILSKA ŠOLA,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 47,
a) ureditev (asfaltiranje) igrišča 6,400.000

14. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK
ŠIŠKA, LJUBLJANA,
Litostrojska 51,
a) ureditev zunanje ureditve igrišč,
skupaj s Srednjo frizersko šolo 8,500.000
b) sanacije strehe 1,990.000

15. SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA,
Litostrojska 53,
a) dokončanje ravne strešne kritine 3,700.000

16. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK IN OSEBNIH
STORITEV LJUBLJANA,
Ptujska ul.6, Ljubljana,
a) sanacija ravne strehe 6,400.000

17. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA,
Ljubljana, Prešernova 6,
a) obnova sanitarij 5,000.000
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18. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA
IN GIMNAZIJA,
Ljubljana, Kardeljeva pl.16,
a) popravilo prezračevanja učilnic v kletni etaži 560.000

19. SREDNJA KEMIJSKA IN GIMNAZIJA
LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA,
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
Ljubljana, Aškerčeva 7,
a) obnova sanitarij 1,800.000
b) obnova fasade (dvoriščni del) 8,000.000

20. GIMNAZIJA MOSTE,
Zaloška 49, Ljubljana,
a) zamenjava dotrajanih oken 1,500.000
b) obnova lesene obloge sten v telovadnici 500.000

21. GIMNAZIJA BEŽIGRAD,
Peričeva 4, Ljubljana,
a) zamenjava oken 5,000.000

22. GIMNAZIJA VIČ,
Tržaška 72, Ljubljana,
a) ureditev zunanje okolice 7,000.000
b) zamenjava okovja pri oknih 290.000

23. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM LJUBLJANA,
Ljubljana, Preglov trg 9,
a) obnova tlaka v telovadnici 850.000

24. SREDNJA ŠOLA TISKA IN PAPIRJA,
Pokopališka 33, Ljubljana,
a) zamenjava toplovodnega kotla 3,000.000
b) popravilo slemena strešne kritine 240.000

25. SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN
FOTOGRAFIJO LJUBLJANA,
Gosposka 18, Ljubljana,
a) obnova razsvetljave v učilnicah 2,000.000
b) zamenjava dotrajanih tlakov v učilnici 2,400.000

26. SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO IN
ZDRAVSTVO LJUBLJANA,
Šaranovičeva 5,
a) obnova oken 2,400.000
b) zamenjava parketa v učilnicah 1,700.000

KRAŠKO-NOTRANJSKA REGIJA

1. SREDNJA ŠOLA POSTOJNA, POSTOJNA,
Cesta v Staro vas 2,
a) obnova strehe nad šolskimi prostori 500.000
b) obnova stenske keramike 200.000
c) zamenjava ventilov in avtomatike v podpostaji 550.000
d) sanacija hidrantnega omrežja 200.000
e) namestitev nadzemnih hidrantov 1,000.000
f) obnova zunanje kinete 150.000

2. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA,
Postojna, Tržaška cesta 36,
a) priključitev obstoječe kanalizacije
na javno kanalizacijo 4,000.000

SEVERNO-PRIMORSKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA,
Cesta 5. maja,
a) obnova oken 1,800.000

2. GIMNAZIJA TOLMIN,
Dijaška 12b,
a) obnova elektroinstalacij 800.000
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3. GIMNAZIJA JURIJA VEGE, IDRIJA,
Študentovska 16,
a) obnova elekro instalacij 8,500.000
(končanje)
b) izgradnja monolitne klančine za invalide
na vozičku 500.000
c) obnova kotlovnice na čipkarski šoli 3,000.000

4. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
NOVA GORICA,
Cankarjeva 10,
a) obnova strehe 3,500.000
b) obnova sanitarij (grad. obrt. in instal.dela) 3,500.000

5. SREDNJA LESARSKA ŠOLA
NOVA GORICA,
Erjavčeva 4 a,
a) prezračevanje prostora sušilnice pri lakirnici 4,200.000
b) obnova tlakov v učilnicah 600.000

6. ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA,
Delpinova ul. 9,
a) obnova tlakov v učilnicah 5,000.000
b) zamenjava vrat v učilnicah 1,900.000

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
1. SREDNJA ŠOLA SREČKO KOSOVEL,
Sežana, Stjenkova 3,
a) zaščita oken 200.000
b) zamenjava vrat 700.000
c) delna obnova sanitarij 200.000
d) delna obnova instalacij v učilnici biologije 200.000

2. SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA
ŠOLA IZOLA,
Ul. Prekomorskih brigad 7,
a) obnova strehe 4,000.000

3. SREDNJA KOVINARSKA IN PROMETNA
ŠOLA, KOPER,
Izolska vrata 2,
a) obnova ravne strehe 4,000.000
b) obnova kanalizacije 1,800.000

4. GIMNAZIJA KOPER,
Cankarjeva 2,
a) sanacija kanalizacije 6,000.000

5. GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI,
Koper, Gimnazijski trg 7,
a) postavitev ograje (zaščita objekta)

600.000

6. SREDNJA EKONOMSKA IN DRUŽBOSLOVNA
ŠOLA, KOPER,
Martinčev trg 3,
a) zamenjava oken (nadaljevanje) 6,000.000

7. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA PIRAN,
Bolniška 30,
a) delna zamenjava radiatorjev in radiatorskih ventilov 500.000

8. SREDNJA POMORSKA ŠOLA PORTOROŽ,
Pot pomorščakov 4,
a) zamenjava radiatorjev 500.000
b) obnova tlakov 500.000

Ministrstvo za šolstvo
in šport
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Št. 190/97 Ob-2077

Na podlagi memoranduma o soglasju o
sodelovanju v znanosti in tehnologiji med
Ministrstvom za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije in Sekretariatom za zna-
nost in tehnologijo Države Minas Gerais
Zvezne Republike Brazilije objavlja Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana

javni razpis
za izbiro predlogov projektov:

izmenjava raziskovalcev v okviru
znanstvenega in tehnološkega

sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Državo Minas Gerais Zvezne Republike

Brazilije 1997-1998
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje

medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov:

a) kratkoročnih obiskov v trajanju do
14 dni (stroški potovanja in bivanja) slo-
venskih in brazilskih raziskovalcev, ki izva-
jajo skupne projekte,

b) daljših obiskov v trajanju nad 14 dni
(stroški potovanja in bivanja) v okviru skup-
nih raziskovalnih projektov,

c) informativnih študijskih obiskov (‘ex-
ploratory study visits’) v trajanju do 14 dni, s
ciljem dogovora o skupnem raziskovalnem
projektu, oziroma ciljem proučitve možnosti
sodelovanja na določenem področju,

d) udeležba raziskovalcev na mednarod-
nih/bilateralnih znanstvenih konferencah,
delavnicah, ipd.

Izmenjave obiskov bodo financirane po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
stroške mednarodnega prevoza, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– prednostna področja, na katera se lah-
ko nanašajo predlogi, so biotehnologija, pre-
delava hrane, farmacevtika, informatika in
računalništvo, materiali, metalurška pro-
izvodnja ter ekologija, predvsem v okviru
industrijsko usmerjenih raziskav ter izme-
njave tehnologij,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je: 8,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1 le-
to.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je: oktober 1997.

7. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov: izme-

njava raziskovalcev v okviru sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Državo Minas
Gerais 1997-1998”, morajo ponudniki do-
staviti v zaprtih ovojnicah na sledeč naslov:
Zdenka Pucelj-Tič, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, Slovenija.

Ponudbe morajo na zgornji naslov pris-
peti do vključno 9. junija 1997.

9. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Nepopolnih, nepravočasno in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene ponudnikom.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (sejna soba, II. nad-
str.), dne 10. junija 1997.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
v prostorih Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13 11
107 (kontaktna oseba: Zdenka Pucelj-Tič).

13. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
trajanje, področje, podatki o nosilcu in so-
delujočih raziskovalcih),

– tehnične podatke o projektu (cilji, ko-
risti za slovensko in brazilsko stran, kratek
opis projekta, načrt dela, načrt obiskov, pri-
čakovani rezultati, kratki življenjepisi slo-
venskih in brazilskih raziskovalcih),

– podatke o finančnih virih,
– predračun stroškov.
14. Vse dodatne informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Z. Pucelj-Tič.

Št. 191/97 Ob-2078

Na podlagi sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Indi-
je o znanstvenem in tehnološkem sodelova-
nju in programa o sodelovanju v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Indije Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov projektov:

izmenjava raziskovalcev v okviru
slovensko-indijskega znanstvenega

in tehnološkega sodelovanja 1997-1998
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje

medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov:

a) kratkoročnih obiskov v trajanju do
14 dni (stroški potovanja in bivanja) slo-
venskih in indijskih raziskovalcev, ki izva-
jajo skupne projekte,

b) daljših obiskov v trajanju nad 14 dni
(stroški potovanja in bivanja) v okviru skup-
nih raziskovalnih projektov,

c) informativnih študijskih obiskov (‘ex-
ploratory study visits’) v trajanju do 14 dni,
s ciljem dogovora o skupnem raziskoval-
nem projektu, oziroma ciljem proučitve so-
delovanja na določenem področju,

d) udeležba raziskovalcev na mednarod-
nih/bilateralnih znanstvenih konferencah,
delavnicah, ipd.

Izmenjave obiskov bodo financirane po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
stroške mednarodnega prevoza, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– prednostna področja, na katera se lahko
nanašajo predlogi, so biotehnologija in mo-
lekularna biologija ter elektronika, in druga,
obojestransko dogovorjena področja,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je: 8,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1 le-
to.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je:

ad 2c) september 1997.
ad a), b) in d) oktober 1997.
7. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov: izme-
njava raziskovalcev v okviru slovensko-in-
dijskega sodelovanja 1997-1998”, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Zdenka Pucelj-Tič, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe morajo na zgornji naslov pris-
peti do vključno 25. junija 1997.

9. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Nepopolnih, nepravočasno in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene ponudnikom.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana (sejna soba, II. nad-
str.), dne 27. junija 1997.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
v prostorih Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13 11
107 (kontaktna oseba: Zdenka Pucelj-Tič).

13. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– osnovne podatke o projektu (naslov,
trajanje, področje, podatki o nosilcu in so-
delujočih raziskovalcih),

– tehnične podatke o projektu (cilji, ko-
risti za slovensko in indijsko stran, kratek
opis projekta, načrt dela, načrt obiskov, pri-
čakovani rezultati, kratki življenjepisi slo-
venskih in indijskih raziskovalcih),
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– podatke o finančnih virih,
– predračun stroškov.
14. Vse dodatne informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Z. Pucelj-Tič.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ob-2079

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfaltiranja lokalnih

in krajevnih cest na območju Občine
Slovenska Bistrica

1. Investitor: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: – asfaltiranja lokal-

nih in krajevnih cest,
– preplastitve asfaltnih vozišč,
– gramoziranje makadamskih vozišč,
– krpanje udarnih jam,
– navoz in utrditev bankin,
– navoz in utrditev tamponskega sloja.
3. Dokumentacija
Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-

tacijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Infor-
macije v zvezi z dokumentacijo dobite na
tel. št. 811-457 – Hojnik Branko. Za pokrit-
je stroškov dokumentacije je potrebno na-
kazati 20.000 SIT na žiro račun
št. 51810-630-25589.

4. Orientacijska vrednost del je
80,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del: predvideni rok
pričetka in konec del je mesec junij–okto-
ber 1997.

6. 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,
– cena na enoto dela po razpisni doku-

mentaciji,
– strukturo cene,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– cena,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
8. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po

objavi razpisa v sprejemni pisarni do
13. ure, na naslov Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: »Ne odpiraj, ponudba za asfaltira-
nje lokalnih in krajevnih cest na območju
Občine Slovenska Bistrica«.

10. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 9.
uri v prostorih oddelka za okolje in prostor.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 1614 Ob-2080

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Občine Šentilj objavlja Mariborski vo-
dovod

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo primarnega vodovodnega
omrežja za Dobrenjsko dolino

in povezovalni cevovod rezervoar
Kresnica – proti rezervoarju Šentilj

s cevnimi kraki
A) Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in

montažnih del pri izgradnji primarnega vo-
dovodnega omrežja za Dobrenjsko dolino
in povezovalni cevovod rezervoar Kresnica
– proti rezervoarju Šentilj s cevnimi kraki.

2. Investitor: po pooblastilu Občine Šen-
tilj – Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Maribor, Jadranska c. 24.

3. Predstavnik investitorja: tehnično raz-
vojni sektor (TRS) Mariborskega vodovo-
da, Eva Jaki, inž. gr.

Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago
pri Mariborskem vodovodu 10 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS.

4. Projektna dokumentacija: projekt za
primarni povezovalni vodovodni cevovod
je izdelal Aquaprojekt, d.o.o., Maribor, apri-
la 1997.

5. Lokacija objekta:
– vodovodno omrežje SZ predela Obči-

ne Šentilj in dela Dobrenjske doline,
– primarni cevni krak rezervoar Kresni-

ce – proti rezervoarju Šentilj,
– primarni in sekundarni vodovodni ce-

vovodi v smeri Plač za zaselek Podigrac.
6. Vrsta razpisanih del:
a) pripravljalna dela,
b) gradbena dela,
c) montažna dela.
7. Pričetek del: predviden pričetek del

julij 1997, čas izgradnje je 120 delovnih
dni.

8. Cena: orientacijska vrednost vseh raz-
pisanih del je 22,000.000 SIT.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elabo-

rata z vsemi prilogami je 30 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Ponudbe se dostavijo na naslov: Mari-
borski vodovod – TRS, Javno podjetje, d.d.,
2000 Maribor, Jadranska c. 24.

Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Občine Šentilj.

O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15
dni po opravljenem odpiranju ponudb.

B) Posebni pogoji za oddajo del

1. Ponudnik je dolžan sam temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, popi-
se del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivosti v teh-
nični dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.

2. Ponudba mora biti sestavljena na pri-
loženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.

3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.

V ponudbi je potrebno navesti možnost
kreditiranja.

V zapečateni kuverti poleg ponudbe mo-
rajo ponudniki priložiti kalkulativne osno-
ve: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obra-
tovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepred-
videnih in dodatnih del.

4. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:

– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumen-

tacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahte-

ve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podob-

nih objektih,
– garancijo za kvaliteto izvedenih del v

skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,

– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,

– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-
pisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela iz-
vajali sami,

– izjavo o fiksnosti cen do konca izgrad-
nje,

– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,

– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,

– da jamči za kvaliteto del in za dovrši-
tvene roke kooperantov,

– da bo odpravil vse pomanjkljivosti, ugo-
tovljene na tehničnem pregledu na osnovi
1. točke posebnih pogojev za oddajo del.

5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.

6. Opcija ponudbe mora veljati 30 kole-
darskih dni.

7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.

8. Nepravilno opremljene, nepopolne in
prepozno oddane ponudbe ne bodo upošte-
vane.

9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 5.000 SIT. Dokumentacija bo preda-
na ob dokazilu vplačila. Znesek nakažite na
ŽR 518-601-12066.

Mariborski vodovo,
Javno podjetje, d.d.,

Maribor
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Ob-2081

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o financiranju javne porabe (Ur.
l. RS, št. 7/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mest-
na občina Celje objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo krovsko-kleparskih del na strehi
Osnovne šole Frana Roša Celje – III.

faza sanacije strehe
1. Investitor: Mestna občina Celje.
2. Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.
3. Predmet razpisa so: krovsko-klepar-

ska dela na strehi Osnovne šole Frana Roša
v Celju – III. faza sanacije strehe.

4. Ponudniki naj izdelajo ponudbo na os-
novi popisa del s predizmerami, ki ga dobi-
jo pri Anotnu Stoparju, oddelek za družbe-
ne dejavnosti Mestne občine Celje oziroma
v tajništvu oddelka, Prešernova 27/III. Na
istem naslovu ponudniki dobijo tudi vsa
eventuelno potrebna dodatna pojasnila.

5. Rok izvedbe je 45 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kvaliteta ponudbe,
– reference,
– garancija,
– najugodnejša cena z vključenim pro-

metnim davkom, fiksnost cene.
7. Ponudba mora vsebovati še naslednjo

dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike

na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroške ureditve deponij

in zavarovanja gradbišča vkalkulirali v ce-
no,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-
jekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali.

8. Rok in način oddaje ponudbe: rok od-
daje ponudbe je 30 dni po razpisu v Urad-
nem listu RS (pri čemer se šteje za prvi
naslednji dan po datumu izida Uradnega li-
sta RS),

– kolikor pride dan oddaje ponudbe na
nedeljo ali dela prost dan, je dan oddaje
ponudbe prvi naslednji delovni dan, pri če-
mer mora biti ponudba v enem ovitku, do-
datna dokumentacija pa v drugem ovitku.
Na vsakem ovitku mora biti označeno: »Ne
odpiraj, ponudba« in navedba št. objave, na
katero se ponudba nanaša.

Opcija ponudbe mora biti najmanj 60
dni. Ponudbe je potrebno oddati na naslov:
Mestna občina Celje, oddelek za družbene
dejavnosti, Prešernova 27/III, Celje.

9. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: ponudbe se bodo odpirale na Mest-
ni občini Celje, oddelku za družbene dejav-
nosti, sejna soba, v ponedeljek, dne 23. 6.
1997, ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu na-
tečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Investitor se lahko odloči, da ne izvede
vseh predvidenih del ali da ne sklene po-
godbe, če planirani dotok sredstev ne bo
realiziran.

Mestna občina Celje

Ob-2082

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 opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za investicijsko vzdrževalna
dela in investicije za leto 1997

1. Predmet razpisa: svetovalni inženiring
za investicijsko vzdrževalna dela in investi-
cije na področju družbenih dejavnosti v
Mestni občini Maribor v 1997:

A) na objektih predšolske vzgoje,
B) na osnovnih šolah,
C) na objektih javnih zavodov na po-

dročju kulture,
D) na objektih javnih zavodov na po-

dročju zdravstva.
2. Storitve svetovalnega inženiringa ob-

segajo:
a)  – za investicijsko vzdrževalna dela:
– pripravo predloga potrebnih investicij-

sko vzdrževalnih del ter sodelovanje pri iz-
vedbi projektne dokumentacije (samo popi-
si del),

– strokovni in finančni nadzor nad izva-
janjem del.

Objekti in orientacijske vrednosti inve-
sticijsko vzdrževalnih del po posameznih
področjih, in sicer:

A) za predšolsko vzgojo:
– vrtec Borisa Pečeta (strojna dela) –

300.000 SIT,
– vrtec Pohorskega bataljona (strojna de-

la) – 780.000 SIT,
– vrtec Tezno (strojna dela) – 306.638

SIT,
– vrtec Tezno (strojna dela) – 4,000.000

SIT,
– vrtec Tezno-enota  Rogoza (strojna de-

la) – 3,200.000 SIT.
B) za osnove šole:
– OŠ Draga Kobala (elektroinstalacije)

– 1,719.450 SIT,
– OŠ Borcev za severno mejo (strojna

dela) – 2,200.000 SIT,
– OŠ Borcev za severno mejo (elektroin-

stalacije) – 745.000 SIT,
– OŠ Franca Rozmana Staneta (strojna

dela) – 500.000 SIT,
– OŠ Prežihovega Voranca (elektroinsta-

lacije-projekti) – 400.000 SIT,
– OŠ Ludvika Pliberška (strojna dela) –

401.205 SIT,
– OŠ Rada Robiča Limbuš (elektroinsta-

lacije) – 4,814.460 SIT,
– OŠ Rada Robiča Limbuša (obnova vo-

dovoda) – 2,323.940 SIT,
– OŠ Rada Robiča Limbuš (obnova ra-

diatorjev) – 1,000.000 SIT,
– OŠ Rada Robiča Limbuš (obnova sani-

tarij) – 4,000.000 SIT,
– OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica

(elektroinstalacije) – 2,000.000 SIT,
– OŠ Dušana Flisa Hoče (elektroinstala-

cije) – 1,460.000 SIT,

– OŠ Slave Klavora (elektroinstalaci-
je-projekti) – 400.000 SIT,

– OŠ Franceta Prešerna, podružnica Raz-
vanje (obnova kotlarne) – 4,200.000 SIT.

C) za  javne  zavode  na  področju
kulture:

– Mariborska knjižnica, enota Rotovž
(elektroinstalacije) – 400.000 SIT,

– Mariborska knjižnica, enota Tezno
(strojna dela) – 2,009.123 SIT,

– Mariborska knjižnica, enota Tezno
(elektroinštalacije) – 2,000.000 SIT,

– KPC Narodni dom (strojna dela) –
4,543.700 SIT.

b) za investicije:
– pripravo dokumentacije za objavo jav-

nega razpisa za izvedbo investicijskih del,
– predlog izbora izvajalcev,
– pripravo pogodb z izvajalci,
– strokovni in finančni nadzor nad izva-

janjem del,
– pripravo poročil o izvršenih delih,
– sodelovanje pri tehničnih pregledih,
– sodelovanje pri odpravi reklamacij v

času garancijske dobe.
Objekti in orientacijske vrednosti inve-

sticijskih del po posameznih področjih, in
sicer:

A) za osnovne šole (investicije):
– OŠ Bojana Ilicha Maribor (obnova I.

nadstropja) – 38,094.000 SIT,
– OŠ Rada Robiča Limbuš (gradnja pri-

zidka in telovadnice) – 101,906.000 SIT.
D) za javne zavode na področju zdravst-

va (investicije):
– Svetozarska 21 – zobozdrav. ambulan-

te (nadzidava in nova streha) – 17,300.000
SIT.

Ponudniki  morajo ločeno prikazati ceno
za gradbeno-obrtniška dela, strojne instala-
cije ter elektroinstalacije.

3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe.

4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
»Ponudba inženiringov – investicijsko vzdr-
ževanje in investicije« dostavite v zapečate-
ni kuverti na naslov: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor.

Rok za oddajo ponudb je 2. 6. 1997 do
12. ure v sobi 343, Mestna občina Maribor.

5. Odpiranje ponudb: 4. 6. 1997 ob
12. uri v kletni sejni sobi Mestne občine
Maribor, Ul. h. Staneta 1, Maribor.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime in naslov ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference o izvajanju tovrstnih del na

objektih s področja vzgoje in izobraževa-
nja, kulture in zdravstva,

– ponudbena cena (v% od vrednosti in-
vesticijsko vzdrževalnih del oziroma inve-
sticij),

– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference pri podobnih delih,
– kadri,
– ponudbena cena (avanslov ni),
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
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Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

8. Informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite na Mestni občini Maribor,
oddelku za družbene dejavnosti pri Adeli
Erker na telefon 2201-315 ali pri Ferdu Je-
hart na telefon 2201-314.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do vsi udeleženci razpisa obveščeni v
15-ih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

oddelek za družbene dejavnosti

Št. 59/97 Ob-2083

Občina Šentilj, Šentilj v Slovenskih Go-
ricah, na podlagi odredbe o postopku in iz-
vajanju javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

gradnjo telovadnice k obstoječi OŠ
Zgornja Velka in adaptacija obstoječe

šole
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri gradnji telo-
vadnice k obstoječi OŠ Zgornja Velka in
adaptacija obstoječe šole.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 80,000.000 SIT.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu »funkcionalni ključ«.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo potrebne informacije
ter razlage za izdelavo ponudbe vsak delov-
nik med 9. in 12. uro na OŠ Sladki vrh pri
Zlatku Kauranu, tel. 062/644-450, faks
062/644-285 oziroma projektantu dia  Igor
Žnidar – Doming, d.o.o., tel. 062/104-120.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 15.000 SIT na ŽR št.
51800-603-30512.

5. Predvideni pričetek del je julij 1997.
6. Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be obsega del vsled tehničnih oziroma fi-
nančnih razlogov pred sklenitvijo pogodbe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– plačila,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudba mora vsebovati podatke in

priloge:
a) Ime in naziv ponudnika.
b) Kopijo registracije, overjene v letu

1997.
c) Referenčno listo zgrajenih objektov

zadnjih 2. let.
č) Podatke o delovni sili, cenike o mate-

rialih in strojih, navedbo kooperantov.
d) Izjavo, da so seznanjeni z lokacijo.
e) Terminski in finančni plan.

f) Način obračunavanja del.
g) Opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

30 dni.
h) Garancijski rok.
i) Finančni podatki (BON1, BON2), sta-

ri največ 30 dni.
j) Podpisani posebni pogoji.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 23. 6. 1997 do 12. ure na naslov:
OŠ Sladki vrh, Sladki vrh 8a, 2214 Sladki
vrh.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako »Ponudba – Ne odpiraj –
telovadnica Zgornja Velka«.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Oš
Sladki vrh, dne 23. 6. 1997 ob 13. uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Občina Šentilj v Slovenskih Goricah

Ob-2099

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (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 27. člena zakona
o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za naslednje storitve

Predmet razpisa so naslednje storitve:
1. Tiskanje publikacij in drugih glasil.
Predmet razpisa in obseg del:
– celostno in grafično oblikovanje vid-

nih komunikacij na področju znanosti in teh-
nologije, vključno s pripravo na tisk,

– tiskanje,
– distribuiranje,
– izdelava strategije tržnega komunici-

ranja – promocijske dejavnosti in letna iz-
delava analize oziroma poročila o učinkih
komuniciranja ministrstva z javnostjo, s
predlogi za eventualno izboljšanje »komu-
nikacijskih poti«.

Ponudniki lahko ponudijo izdelavo ce-
lotne storitve ali tudi posamezne.

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša: 30,000.000 SIT.

2. Vzdrževanje fotokopirnih strojev.
Osnovni podatki za ponudbo:
Vzdrževati je potrebno štiri fotokopirne

stroje znamke Canon, in sicer naslednje tipe:
– NP – 6030 (3 kom.),
– NP – 3050.
Orientacijska vrednost del za dvanajst

mesecev znaša: 1,500.000 SIT.
3. Tekoče vzdrževanje objekta, instala-

cij in opreme.
Osnovni podatki za ponudbo:
Vzdrževati je potrebno:
– vodovodne instalacije;
– električne instalacije;
– telefonsko omrežje;
– pisarniško opremo v stavbi na Sloven-

ski  50  (polovico  1.  nadstropja  in  v  celoti
2., 3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša: 4,500.000 SIT.

4. Čiščenje poslovnih prostorov na Slo-
venski 50 (polovico 1. nadstropja in v celoti
2., 3., 4. in 5. nadstropje).

Orientacijska vrednost del za dvanajst
mesecev znaša: 5,000.000 SIT.

5. a) Merila za izbiro najugodnejših po-
nudnikov za 1. točko javnega razpisa so:

– reference o dosedanjih delih (s predlo-
žitvijo tiskovin in navedbo referenčnih
strank);

– rok izvedbe;
– predložiti predračun oziroma cenik sto-

ritev in predlog pogodbe.
b) Merila za izbiro najugodnejših ponud-

nikov za 2., 3. in 4. točko javnega razpisa
so:

– reference o dosedanjem uspešnem
opravljanju tovrstnih storitev;

– rok izvedbe storitve;
– druge bonitete.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumen-

tacijo in z oznako »Ne odpiraj, ponudba za
javni razpis za izbiro izvajalca, (navesti za
katero točko javnega razpisa)«, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Ljublja-
na, Slovenska 50.

6. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke do vključno 12. junija 1997 do 12. ure.

7. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Nepopolnih, nepravočasnih in nepravil-
no opremljenih ponudb, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

9. Ponudniki dobijo vse potrebne infor-
macije za 1. točko javnega razpisa, zlasti o
elementih za kalkulativne vrednosti, pri
Marjetki Primožič na tel. 13-11-107 – int.
213; informacije za 2., 3. in 4. točko javne-
ga razpisa pa pri generalnem sekretarju, To-
mažu Pogačarju, tel.: 13-11-107.

10. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

Ponudbe morajo biti sestavljene ločeno
za vsako točko razpisa posebej.

11. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe iz Republike Slovenije.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost na Slovenski 50 (sejna
soba v 2. nadstropju), 13. junija 1997 ob
13. uri. Ta objava velja kot vabilo.

13. Pri odpiranju ponudb smejo biti nav-
zoči zakoniti predstavniki ponudnikov ozi-
roma drugi predstavniki, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-2108

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Pesnica objavlja
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javni razpis
za izbiro programov na področju športa

v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1997 bomo financirali nasled-

nje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– športna vzgoja predšolskih otrok (pouk

plavanja, program športne  značke »Zlati
sonček«, izvedba smučarskih tečajev,

– športna vadba osnovnošolskih otrok in
srednješolske mladine (80-urni programi
vadbe in pouk plavanja).

2. Šport otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,

– programe športne vadbe otrok in mla-
dine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport in sicer 160-urne programe vadbe in
240-urne programe vadbe.

3. Športno-rekreativnih prireditev in tek-
movanj.

5. Izobraževanje strokovnih delavcev.
6. Vzdrževanje športnih objektov in na-

kup osnovnih sredstev.
III. Izbrane programe in akcije bomo so-

financirali v skladu s pravilnikom za izbor
in izvedbo programov športa v Občini Pe-
snica.

Prijavni obrazec, podrobnejše podatke
lahko dobite na Občini Pesnica (soba
M 10).

IV. Prednost pri izboru bodo imeli izva-
jalci neprofitnih organizacij in zavodov.

V. Izvajalci morajo k prijavnem obrazcu
priložiti:

– potrdilo o registraciji,
– poimenske sezname vadečih,
– predračune del, kolikor se prijavljate

na sredstva za vzdrževanje objektov in na-
kup opreme.

VI. Rok za prijavo programov je 10 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

VII. Prijave na razpisnem obrazcu poš-
ljite na naslov: Občina Pesnica, Občinski
urad, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru s pripisom »Javni razpis
– šport«.

VIII. Izbor bo objavljen v 15 dneh po
poteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi
izvajalci bomo sklenili pogodbe.

Občina Pesnica

Št. 4310/0043/9707 Ob-2109

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 uprava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup opreme za

zavode na področju družbenih
dejavnosti Mestne občine Maribor
1. Financer: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

2. Investitorji v imenu MOM: Osnovne
šole in vrtci Mestne občine Maribor.

3. Predmet razpisa in orientacijska vred-
nost:

3.1. Pohištvo za učilnice 10,200.000 SIT.
– za 16 učilnic osnovnih šol in specialno

pohištvo za učilnico otrok s posledicami ce-
rebralne paralize za OŠ Gustava Šiliha.

3.2. Senčila oziroma rolo zavese za učil-
nice 3,400.000 SIT.

– za učilnice štirih osnovnih šol.
3.3. Blazine za športno in terapevtsko de-

javnost 1,750.000 SIT.
– za štiri osnovne šole in terapevtske bla-

zine za otroke s posebnimi potrebami za OŠ
Gustava Šiliha.

3.4. Pohištvo za igralnice in garderobe
12,900.000 SIT.

– za igralnice in garderobe desetih vrt-
cev.

4. Rok dobave: 45 dni po sklenitvi po-
godbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– rok dobave,
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji.
Opomba: Najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
6. 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.

7. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 0,5‰ od orientacijske vred-
nosti posamezne vrste razpisane opreme na
ŽR št. 51800-630-25505 sklic na št. 00
04-444 z namenom nakazila Pristojbina za
javni razpis – oprema za zavode Mestne
občine Maribor.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov iz naslova javnega razpisa.

Pristojbine ne vračamo.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v

zapečateni  ovojnici  z  napisom  »Ne  od-
piraj  –  ponudba   –  oprema  za  zavode
Mestne  občine  Maribor,  z  obvezno  na-
vedbo  za  katero  vrsto  opreme  se  oddaja
ponudba.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati:

– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dokazilo o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– poslovno boniteto, ne starejšo od 30
dni,

– reference,
– ponudbeno ceno,
– opcijo ponudbe,
– rok dobave,
– plačilne pogoje.
10. 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 dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
342/III:

11. 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
sobi.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. 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-2115

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice
na podlagi 15. člena odloka o proračunu za
leto 1997 in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in instalacijo računalniške

opreme
1. Predmet razpisa je dobava ter instala-

cija računalniške opreme z garancijskim
vzdrževanjem za:

– 1 × računalnik:
osnovna plošča MB P6 z razširitvijo do

512 MB RAM,
procesor Pentium PRO 200 Mhz,
64 MB RAM (72 pinski SIMM),
WIDE SCSI-2 krmilnik AIIA 2940/W,

PCI,
trdi disk velikosti 4 GB (WIDE SCSI-2),
disketna enota TEAC 3,5” 1.44 MB,
grafična kartica SVGA, Diamond

STEALTH, 4 MB VRAM, PCI,
17” barvni monitor IIYAMA (1600 ×

1200),
ohišje stolp,
tipkovnica Cherry G-81,
miška Logitech s podlogo,
CD ROM, 16 × hitrost,
Ethernet krmilnik 10 Base-T, Full du-

plex,
operacijski sistem DOS 6.22,
Windows 95 OEM (slovenski),
MS Office Professional (slovenski),
– 1 × barvni risalnik HP Design Jet 350

C, Format A1 z mrežno kartico ter z razširi-
tvijo RAM na 12 MB,

– 1 × podstavek za risalnik (Roll Feed +
Manual Cutter + Stand for HP DJ 350 C,
Format A1),

– 1 × nadgradnja obstoječega računalni-
ka z 32 MB RAM (72 pinski SIMM).

2. Orientacijska vrednost opreme znaša
1,400.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave za vso raču-
nalniško opremo je med 27. 6. 1997 in
10. 7. 1997.

4. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe (predstavitev podjetja, registracija,
reference, vzorec pogodbe s ponudbenim
predračunom ter prilogami, obrazce BON 1,
BON 2, oziroma BON 3).

5. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z imenom ponudnika ter z
oznako “Ne odpiraj!” in “Ponudba za raču-
nalniško opremo” do 14. 6. 1997.

6. Merilo za izbiro: rok dobave, referen-
ce ponudnika, servis, cena in garancijska
doba.
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7. Plačilni pogoji so v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96).

8. Informacije lahko dobite na Občini Je-
senice pri Karmen Hribljan (tel. 064/81-040
int. 288).

9. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek
16. 6. 1997 ob 12. uri v prostorih Občine
Jesenice. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti predstavniki ponudnikov pisna pooblasti-
la za zastopanje.

10. O izbiri ponudbe bodo ponudniki ob-
veščeni 7 dni po odpiranju ponudb. Ponud-
be se ponudnikom ne vračajo.

Občina Jesenice

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 126 Ob-1998

Uprava družbe Inspect – Mednarodno
podjetje za kontrolo kakovosti in količine
blaga, svetovanje ter inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Jakšičeva 5, vabi na

2. sejo skupščine
Inspect, d.d. Ljubljana,

ki je sklicana dne 23. junija 1997 ob 12.
uri na sedežu družbe Jakšičeva 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-

cev glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: izvoli se predsednik skupščine, dva pre-
števalca glasov in notar, ki vodi zapisnik
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog uprave in nadzornega sveta: po-

trdi se predlagani dnevni red.
4. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se letno poročilo za leto 1996.
5. Odločanje o delitvi dobička za leto

1996.
Predlog uprave in nadzornega sveta: do-

biček se razporedi po predlogu uprave.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: imenuje se

predlagani revizor.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeleženci se prijavijo uro pred začet-

kom zasedanja na sedežu družbe, kjer se vpi-
šejo v seznam prisotnosti in prevzamejo gla-
sovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
delničar izkaže s potrdilom o lastništvu ozi-
roma s pisnim pooblastilom delničarja in do-
kazilom o lastništvu delnic.

Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dati v hrambo na sedežu delniške
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je

skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradivo za skupščino in celoviti predlo-
gi sklepov so na vpogled na sedežu družbe
pri Miji Verčič vsak delovnik od 8. do 12.
ure.

Inspect, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-1999

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 39. člena statuta družbe
nadzorni svet družbe Unimont – proizvod-
nja, montaža, d.d. Slovenske Konjice, To-
varniška 1, sklicuje

2. skupščino delničarjev
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d.,

Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
ki bo v četrtek, dne 26. 6. 1997 ob 12. uri

na sedežu podjetja v Slovenskih Konjicah,
Tovarniška 1, v prostorih sejne sobe druž-
be.

Dnveni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za

leto 1996.
Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k posameznim

točkam dnevnega reda skupščine naslednje
sklepe:

Sklep k 1. točki: imenuje se verifikacij-
ska komisija, komisija za izvedbo glasova-
nja, zapisnikar in notar.

Sklep k 2. točki: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

Sklep k 3. točki: čisti dobiček iz leta
1996 se razdeli po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slovenjske Konjice,
vse delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in E, njiho-
vi zastopniki in pooblaščenci, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pismeno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Člani nadzornega sveta se lahko ude-
ležijo skupščine tudi če niso delničarji.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku, na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter na-
slov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek in naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12.30 v is-
tem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Opozorilo
Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-

prt pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

Vljudno vabljeni!
Unimont

proizvodnja, montaža, d.d.
Slovenske Konjice

predsednik nadzornega sveta
uprava delniške družbe

Ob-2000

Na podlagi 15. in 16. člena statuta Banke
Koper d.d. upravni odbor Banke Koper d.d.
sklicuje

11. zbor
Banke Koper d.d.,

ki bo v četrtek, 26. junija 1997 ob 12. uri
v veliki sejni dvorani Banke Koper, v Ko-
pru, Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, ugotovitev dnevnega

reda, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa:  zbor banke ugotovi
dnevni red in izvoli delovno predsedstvo,
verifikacijsko komisijo in komisijo za štetje
glasov, zapisnikarja in imenuje notarja za
sestavo notarskega zapisnika po predlogu.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti zbora.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je zbor
banke sklepčen.

3. Poročilo o poslovanju banke v letu
1996 s predlogom o razporeditvi dobička za
leto 1996, revizijsko poročilo o poslovanju
banke, poročilo nadzornega odbora banke
in letno poročilo o poslovanju banke.

3.1. Revizijsko poročilo o poslovanju
banke za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo o reviziji računovodskih izkazov ban-
ke za leto 1996 s strani revizorske hiše Coo-
pers & Lybrand Ljubljana.

3.2. Poročilo nadzornega odbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

ročilo nadzornega odbora banke o poslova-
nju banke v letu 1996.

3.3. Letno poročilo o poslovanju banke
za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme let-
no poročilo o poslovanju banke za leto 1996.

3.4. Predlog o razporeditvi dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log o razporeditvi dobička ugotovljenega
po revidiranih računovodskih izkazih za le-
to 1996.

4. Predlog sprememb in dopolnitev (pre-
čiščeno besedilo) statuta Banke Koper d.d.

Predlog sklepa: zbor sprejme spremem-
be in dopolnitve (prečiščeno besedilo) sta-
tuta Banke Koper d.d.

5. Sklep o ugotovitvi neto dolžnikov za
leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme sk-
lep o ugotovitvi neto dolžnikov za leto 1996.

6. Sklep o določitvi revizorja računovod-
skih izkazov banke za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje za
revizorja računovodskih izkazov banke za
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leto 1997 revizorsko hišo Coopers &
Lybrand Ljubljana.

7. Predlog za imenovanje članov nadzor-
nega sveta banke.

Predlog sklepa: zbor imenuje člane nad-
zornega sveta po predlogu.

 8. Predlog za določitev sejnin za ude-
ležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa: zbor sprejme sklep o sej-
ninah za udeležbo na sejah nadzornega sve-
ta za predsednika in člane nadzornega sveta
po predlogu.

Zbora delničarjev  se lahko udeležijo in
imajo pravico do odločanja vsi delničarji
banke, ki so vpisani v delniško knjigo ban-
ke 5 delovnih dni pred zborom banke in
ostanejo vpisani do konca seje.

Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z
drugimi delničarji najmanj 5% glasov v zbo-
ru banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo zbor sklepal, če je
objavo mogoče zagotoviti v roku 15 dni po
sklicu zbora.

Sklic zbora s potrdilom o številu glasov
in obrazcem pooblastila oziroma prijavnice
bodo poslana delničarjem najkasneje 12 dni
po objavi sklica zbora v Uradnem listu RS.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali zakonitem
zastopniku. Pooblaščenec se mora izkazati
s pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z
ustrezno listino.

Delničarji prejmejo pred začetkom zbo-
ra glasovnice za odločanje na zboru, ko
predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami in dopolnitva-
mi (prečiščeno besedilo) statuta banke, bo
na voljo od 12. 6. 1997 dalje v tajništvu
banke, soba 511, V. nadstropje.

Če zbor delničarjev ob določeni uri ne
bo sklepčen, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo zbor veljavno sklepal ne glede
na višino zastopanega kaptiala.

Banka Koper d.d.
upravni odbor

predsednik

 Ob-2003

Nadzorni svet in uprava skladno s statu-
tom družbe in zakonom o gospodarskih
družbah sklicujeta

3. skupščino
Tegrad d.d.,

ki bo 26. 6. 1997 ob 14. uri v sejni sobi
družbe Tegrad, Ljubljana Kamiška 41, z na-
slednjim dnevnim redom.

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Poročilo preštevalcev glasov in ugo-

tovitev sklepčnosti.
3. Sprejem poročila o poslovanju za leto

1996 (uprave, nadzornega sveta, revizijske
hiše).

4. Sprejem predloga izplačila dividend.
5. Sprejem predloga nadzornega sveta o

imenovanju revizijske hiše.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine in ugotovi se prisotnost no-
tarja.

2. Sklep k 2. točki: sprejme se poročilo
in ugotovitev sklepčnosti seje.

3. Sklep k 3. točki:
a) sprejme se poročilo uprave,
b) sprejme se poročilo nadzornega sveta,
c) sprejme se poročilo revizijske hiše.
4. Sklep k 4. toči: sprejme se izplačilo

dividend.
5. Sklep k 5. točki: sprejme se predlaga-

na revizijska hiša.
Pogoji udeležbe:
Pisne predloge s predlaganimi sklepi lah-

ko pošljete od 26. 5. 1997 do 3. 6. 1997 na
sedež družbe.

Na skupščini lahko nastopate osebno ali
prek svojih zastopnikov oziroma poob-
laščencev. Kolikor delničarja na skupščini
zastopa zastopnik ali pooblaščenec, mora
predložiti pisno pooblastilo, ki ga izda del-
ničar oziroma v imenu delničarja, ki je
pravna oseba, pooblaščena za zastopanje
pravne osebe. Pooblastilo pravne osebe
mora biti overovljeno na sodišču ali pri
notarju. Pooblastilo pravne osebe mora biti
overovljeno na sodišču ali pri notarju.
Pooblastilo mora vsebovati: navedbo del-
ničarja in skupno število glasov,  s kateri-
mi delničar razpolaga. Za člane sporazuma
med delničarji Tegrada se deponira poob-
lastilo in pristopnica k sporazumu pri no-
tarju. Delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost
z osebnimi dokumenti. Delničarji morajo
vse prodaje, ki so bile izvršene, registrirati
v delniški knjigi na sedežu družbe najka-
sneje do vključno 12. 6. 1997. Registracija
v delniški knjigi je vsak četrtek od 12. do
14. ure na sedežu družbe. Delnice, ki niso
vpisane v delniški knjigi se ne bodo up-
oštevale pri glasovanju. Po tem datumu se
prekine trgovanje z delnicami. Vsi delni-
čarji oziroma zastopniki in pooblaščenci
morajo najaviti svojo udeležbo pisno naj-
kasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine.
Dne 16. 6. 1997 bo od 9. do 10. ure na
sedežu družbe organizirana notarska služ-
ba za overovitev pooblastil.

Od 11. do 12. ure na dan pred začetkom
skupščine delničarji dvignejo na sedežu
družbe glasovalne lističe, ki veljajo kot
vstopnica. Kolikor skupščina ne bo sklepč-
na, bo njena naslednja seja v istih prostorih,
z istim dnevnim redom, istega dne, uro ka-
sneje.

Gradiva
Predlogi sklepov k vsaki točki in gradi-

vo vključno s spremembami in dopolnitva-
mi statuta so na vpogled na sedežu družbe
od 26. 5. 1997 do 6. 6. 1997 od 8. do 9. ure
vsak delovni dan pri splošnokadrovskem di-
rektorju – Nuši Dolgan.

Tegrad, d.d.
uprava

nadzorni svet

Ob-2005

Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe sklicujem

4. skupščino
Merkur – trgovina in storitve, d.d.,

Kranj, Koroška cesta 1,
ki bo 27. 6. 1997 ob 12. uri v banketni

dvorani hotela Creina v Kranju, Koroška
cesta 5, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika ter imenuje tri člane verifikacijske
komisije, zapisnikarja in notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Letno poročilo Merkur, d.d., za leto

1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo Merkur, d.d., za leto 1996.
4. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev čistega dobička za leto 1996.
5. Spremembe statuta Merkur, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta Merkur, d.d.
6. Sprejem sklepa o ustanovitvi sklada

lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o ustanovitvi sklada lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za poslovno leto 1997, 1998 in
1999 skupščina imenuje revizorsko hišo
Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

Gradivo
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 1000 ali več
delnic bomo gradivo, skupaj s predlogom
sprememb statuta, poslali po pošti, drugim
pa je na vpogled na sedežu družbe v tajniš-
tvu poslovodstva, v Kranju, Koroška cesta
1, I. nadstropje, vse delovne dni od 27. 5. do
27. 6. 1997 od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic, njihovi pooblaščenci, za-
stopniki in predstavnik združenja malih
delničarjev, če najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo; pooblaščenci mo-
rajo s prijavo za udeležbo poslati tudi poob-
lastilo. Udeležba na skupščini je pogojena
s predložitvijo potrdila o delnicah pri vsto-
pu v sejno sobo. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

je javno. Sklepe sprejmejo delničarji navad-
nih delnic oznake A, B, C in G z navadno
večino oddanih glasov, razen sklepa pod 4.
točko dnevnega reda, ki ga sprejmejo delni-
čarji navadnih delnic A, B, C, E in G s
tričetrtinsko večino oddanih glasov. Vsi del-
ničarji navadnih delnic oznake A, B, C, E in
G imajo 662.585 glasov, od tega delničarji
navadnih delnic oznake E 98.584 glasov.
Glasovanje je osebno, po pooblaščencu ali
zastopniku na skupščini, na podlagi “glaso-
valnega lističa”, ki ga prejme delničar ob
vstopu v sejno sobo, kjer zaseda skupščina.
Pooblastilo mora biti pisno, z navedbo po-
datkov, kot to določata zakon in poslovnik
o delu skupščine.

Opozorilo!
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
27. 6. 1997 ob 13. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vljudno vabljeni!
Merkur, Kranj

generalni direktor – predsednik uprave
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Št. 313 Ob-2006

Na podlagi 55. člena statuta delniške
družbe, sklicujem

3. skupščino
Izbire Laško, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. 6. 1997 ob 13.
uri, v Kulturnem centru v Laškem.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in treh

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine Boris Kmet, imenujejo se trije
preštevalci glasov, zapisnikar in notar.

3. Obravnava letnega poročila za leto
1996 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996.

4. Delitev nerazporejenega čistega do-
bička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobi-
ček v višini 8,476.572,20 SIT se razdeli po
predlogu uprave družbe za izplačilo divi-
dend 70 SIT bruto na delnico, kar predstav-
lja 5,666.710 SIT in na nerazporejeni del
2,809.862,20 SIT.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 20. 6. 1997 vpisani v delniško
knjigo.

Dividenda se izplača v 60 dneh po spre-
jemu sklepa.

5. Delitev čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto 1996

ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za revizijo delniške druž-

be se imenuje Plus revizija, Ljubljana.
Gradivo za dnevni red skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak dan od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev v zvezi z dnevnim
redom so lahko le pisni, obrazloženi in vlo-
ženi v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih ozi-
roma zakonitih zastopnikih.

O vseh točkah se glasuje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

razen sklepa pod 4. točko, ki se sprejme s
tričetrtinsko večino prisotnih glasov.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Glasovnice se bodo delile v Kulturnem
centru pol ure pred pričetkom skupščine.

Vljudno vabljeni!
Izbira Laško, d.d.

uprava

Št. 34/97 Ob-2007

Direktor Avtoservis Gorica, d.d., Vojko-
va 49, Nova Gorica, na osnovi statuta in
zakona o gospodarskih družbah sklicuje

3. skupščino
Avtoservisa Gorica, d.d.

Skupščina družbe bo v torek, dne 24. 6.
1997 v prostorih Krajevne skupnosti Nova
Gorica – Center, Erjavčeva 4, Nova Gorica
ob 16. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev

organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi dnevni

red in izvolijo se organi skupščine skladno s
predlogom.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996 skladno s predlogom.
4. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev dobička ustvarjenega v letu 1996 v skla-
du s predlogom uprave.

5. Dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme do-

polnitev statuta družbe s 7.3.3. točko sklad-
no s predlogom.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
se imenuje Podboršek, Revizijska družba,
k.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsi predlogi sklepov, razen predlog pod

6. točko dnevnega reda, so podani s strani
uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa
pod 6. točko, je podan s strani nadzornega
sveta.

Delničar oziroma njegov pooblaščeni za-
stopnik se lahko udeleži skupščine, kolikor
najkasneje 1 uro pred zasedanjem skupšči-
ne prijavi svojo udeležbo. Celoviti predlog
sklepov, kakor tudi ostalo gradivo je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih Avto-
servis Gorica, d.d., Vojkova 49, Nova Gori-
ca, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-
sedanje skupščine dne 24. 6. 1997 ob 17.
uri.

Skupščina bo takrat zasedala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Avtoservis Gorica, d.d.
direktor

Ob-2008

Na podlagi 7. člena statuta delniške
družbe Mura, European Fashion Design,
Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota,
Plese 2, uprava družbe Mura, d.d., vabi
delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Mura, d.d.,

ki bo v petek dne 27. 6. 1997 ob 11. uri v
sejni sobi uprave stavbe Mure, d.d., Plese 2,
Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-

nih organov. Predlog sklepa: izvolijo se or-
gani skupščine in imenujeta zapisnikar in
notar po predlogu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe Mura za leto 1996. Predlog skle-
pa: sprejme se predlagano letno poročilo o
poslovanju družbe Mura za leto 1996.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1996. Predlog sklepa: na predlog upra-
ve in na podlagi mnenja nadzornega sveta
se sprejme delitev dobička za leto 1996 v
predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic. Predlog sklepa: na predlog
uprave in ob mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic v predlaganem besedilu.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja. Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj-
kasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu predsednika uprave
delniške družbe od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po katerem
se skupščina zopet sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Mura, d.d., Murska Sobota
predsednik uprave

Ob-2009

Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve
Žalec sklicujem

3. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v ponedeljek, 30 junija 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe, Pongrac 101, Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine, preštevalec glasov, verifikacij-
ska in volilna komisija. Imenuje se zapisni-
karja in dva overovatelja zapisnika. Imenu-
je se notarja.

2. Obravnava letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1996.
3. Razporeditev čistega dobička za leto

1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razporeditev čistega dobička za leto 1996.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog spre-

memb statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1997 se imenuje predlagana revizijska
družba.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe v oddelku za splošne, kadrov-
ske in pravne zadeve vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
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Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki obrazložen in oddan v sedmih
dneh po objavi tega sklica.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki navadnih delnic z oznako A, B, C, D in
G sami ali po svojih pooblaščenih oziroma
zakonitih zastopnikih.

Delničar, njegov zakoniti zastopnik in
pooblaščenec se lahko udeležijo skupščine
in uresničijo glasovalno pravico le v prime-
ru, da se najkasneje tri dni pred skupščino
pisno prijavijo na sedežu družbe.

Delničarji in njihovi zastopniki na skupš-
čini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 30. 6. 1997, ob 13. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Minerve Žalec, d.d.
direktor

Ob-2010

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kri-
ževske opekarne, d.d., Boreci 49, Križevci
pri Ljutomeru sklicujem

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Križevske opekarne,

d.d.,
ki bo dne 26. 6. 1997 ob 12.30 v sejni

sobi upravne stavbe družbe v Borecih 49,
Križevci pri Ljutomeru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi da je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delov-

ne organe po predlogu uprave.
3. Sprejem dnevnega reda 2. seje skupš-

čine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1996 po predlogu uprave, mne-
nju nadzornega sveta in mnenjem revizorja.

5. Odločanje o uporabi dobička za leto
1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
uporaba dobička za leto 1996 po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja za revizijo ra-
čunovodskih izkazov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za revi-
zijo letnih računovodskih izkazov za poslov-
no leto 1997 predlagano revizijsko družbo.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o oblikovanju sklada delnic.
8. Vprašanja, pobude in predlogi delni-

čarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki imajo namen udeležiti se zase-
danja skupščine, morajo svojo navzočnost
najaviti upravi družbe najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pisno prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v splošno pravnem sektorju in tajništvu,
vsak delovni dan med 10. in 13. uro.

Morebitne nasprotne predloge morajo
delničarji poslati upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se počaka pol ure nato pa se skupš-
čina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na številko pri-
sotnih delnic.

Križevske opekarne, d.d.
direktor

Ob-2011

Na podlagi 20. člena statuta Luke Koper,
d.d., sklicuje uprava družbe

2. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,

ki bo v četrtek, 26. junija 1997 ob 12. uri
v sejni dvorani Mestne občine Koper, Ver-
dijeva 3/I.

Dnveni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

sklupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:  skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, preštevalce
glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost
notarja.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be, ki jih predlagata uprava in nadzorni
svet.

4. Sprejem letnega poslovnega poročila
za leto 1996 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poslovno poročilo za leto 1996 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizorje-
vim mnenjem.

5. Nagrade članom nadzornega sveta za
leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina določi nagra-
de članom nadzornega sveta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

6. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička za
leto 1996.

7. Sprejem strategije razvoja družbe do
leta 2010.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana strategija razvoja družbe do
leta 2010.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Revi-

zijsko družbo RFR ERNST & YOUNG,
d.o.o., Ljubljana za revizorja računovodskih
izkazov Luke Koper, d.d., za leto 1997.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure in sicer od dneva sklica
skupščine do 20. 7. 1997. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Delničarji lahko v tedni dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic z oznako B in G
ter prednostnih participativnih delnic z ome-
jeno glasovalno pravico, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora bi-
ti pisno in mora vsebovati splošne podatke
(za fizične osebe: priimek in ime ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja; za pravne osebe: priimek in
ime in naslov pooblaščeca in firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo
morajo delničarji deponirati pri upravi druž-
be vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščine in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3. dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 19. 6. 1997 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prej-
me delničar ob pristopu na skupščino.

Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen sklep pod 3. točko, ki
se sprejme s 3/4 večino pri sklepanju zasto-
panega osnovnega kapitala in s soglasjem
delničarjev iz razredov navadnih delnic in
prednostnih delnic.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne to je 26. 6. 1997 ob
14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala neglede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Luka Koper, d.d.,
predsednik uprave

Ob-2012

Na podlagi 17. člena statuta Hranilnice
in posojilnice kmetijsko gozdarske pokraji-
ne Kočevske, d.d., Kočevje in v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava družbe v soglasju z nadzor-
nim svetom

7. skupščino
Hranilnice in posojilnice,

ki bo v četrtek, dne 3. julija 1997 ob 18.
uri  v prostorih Hotela Valentin v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

skupščine, verifikacijsko komisijo in notar-
ja po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
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Predlog sklepa: skupščina hranilnice
skladno s statutom in poslovnikom ugotovi
sklepčnost skupščine.

3. Letno poročilo za leto 1996 z razpore-
ditvijo dobička ter načrtom delovanja druž-
be za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poslov-
no poročilo za leto 1996, predlagana razpo-
reditev dobička za leto 1996 in načrt delo-
vanja družbe za leto 1997 po predlogu di-
rektorja.

4. Obravnava poročila revizorja za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo re-
vizorja za poslovno leto 1996.

5. Ugotovitev neto dolžnikov hranilnice
v skladu s 24. členom zakona o bankah in
hranilnicah.

Predlog sklepa: ugotovijo se neto dolž-
niki hranilnice.

6. Predlog spremembe 24. in 30. člena
statuta družbe.

Predlog sklepa: spremeni se 24. in 30.
člen statuta družbe v predloženem bese-
dilu.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta:
Predlog sklepa: skupščina hranilnice

sprejme sklep o odpoklicu članov nadzor-
nega sveta.

8. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za po-
slovnega revizorja za leto 1997 revizijsko
hišo ITEO, Revizija, d.o.o., Ljubljana, Aj-
dovščina 4.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled med 8. in 12. uro na sedežu družbe
na Roški c. 8, v Kočevju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni premor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane ter je
sklepčna ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Hranilnica in posojilnica
KGP Kočevske, d.d., Kočevje

uprava

Ob-2014

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe, sklicujem

2. zasedanje skupščine
delniške družbe Restavracija Iskra, d.d.,

Kranj, Savska loka 1,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,

Kranj, v torek 24. 6. 1997 ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti in konstrukcije skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, dva preštevalca in no-
tar po predlogu uprave.

2. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

poslovno poročilo za leto 1996.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic.
4. Delitev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-

ve o delitvi dobička za leto 1996.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpoglaed na sedežu družbe Sav-
ska loka 1, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna po
objavi tega sklica na naslov: Savska loka 1,
4000 Kranj.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zakonitem zastopniku in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udele-
ženci ob vstopu v skupščinski prostor, ko
tudi podpišejo seznam prisotnih udeležen-
cev.

Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščinski prostor bo odprt uro pred

začetkom zasedanja. Če skupščina ob ob-
javljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne, to je 24. 6. 1997 ob 14.
uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Restavracija Iskra, d.d.,
uprava

Ob-2015

Na osnovi 10. 2. člena statuta vabi upra-
va borzno posredniške hiše Moja delnica,
d.d., Ljubljana, Tržaška 132 delničarje na

3. sejo skupščine
Moja delnica, d.d., Ljubljana

Skupščina je sklicana z dne 25. 7. 1997
ob 12. uri v okrogli dvorani Delove stolpni-
ce, Dunajska cesta 5, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi kvorum za zasedanje
skupščine.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Seznam z dnevnim redom.
5. Obravnava revidiranih poslovnih re-

zultatov za leto 1996 in poročilo za prvo
polletje 1997.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
log sklepa uprave in nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenci morajo pisno poobla-
stilo dostaviti vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in mora biti ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi na dan 22. 7. 1997. Pisno prija-
vo osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino  pol ure pred začet-
kom seje prijavijo pred vhodom v dvorano z
osebno izkaznico ali drugim identifikacij-

skim dokumentom in s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo glasovalne lističe.

Gradivo: gradivo za skupščino, je na
vpogled vsak delovni dan od 10. do 12. ure
pri Emi Rode v prostorih družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali pred-
loge glede dnevnega reda glede katerih že-
le, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

Ponovno zasedaje skupščine: če skupšči-
na ob napovedani uri ne bo sklepčna, nasto-
pi polurni odmor, po katerem se skupščina
ponovno sestane. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Moja delnica
uprava

Ob-2016

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
Posavja trgovina, d.d., Cesta prvih borcev
35, Brežice, na podlagi določila 7e člena
statuta družbe sklicuje

1. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 27. 6. 1997 ob 11. uri

v prostorih Restavracije pri Blagovnici Bre-
žice, Bizeljska cesta št. 37, Brežice ter pred-
laga naslednji dnevni red in sprejem skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti skupščine.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog  sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po pred-
logu uprave.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.

7. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1996 z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996 z načrtom delovanja družbe
za leto 1997 v predloženem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička in pokrivanje izgube iz preteklih let
(od 1993 do 1996).

Predlog sklepa: sprejme se delitev do-
bička in pokrivanje izgube po predlogu up-
rave in nadzornega sveta.

9. Obravnava in odločanje o oblikovanju
sklada lastnih delnic za odkup delnic po
zaposlenih.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
oblikovanje (ustanovitev) sklada lastnih del-
nic za odkup delnic po zaposlenih.

10. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
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11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1996, 1997 in 1998 se imenuje revizor-
ska družba »EPIS« Celje, d.o.o.

12. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

13. Pobude in mnenja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi dne 23. 6. 1997, pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj uro pred začetkom seje
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom v sprejemni pi-
sarni v restavraciji pri blagovnici, s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo ter glasovalne listi-
če.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Jerman Remigiju od 10. do
12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi in nadzornemu svetu v sedmih dneh od
objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Posavje
trgovina, d.d., Brežice

predsednik uprave

Ob-2017

Na podlagi 36. člena statuta družbe Predil-
nice Litija, d.d., sklicujem

4. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 26. 6. 1997 ob 12. uri

v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidri-
čeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije, komisije za izvedbo glasovanja in no-
tarja.

 Predlog sklepa: skupščina imanuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu uprave.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996 po predlogu uprave.
4. Delitev dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: dobiček za leto 1996 se
deli po predlogu uprave.

5. Imenovanju revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: revizorja za leto 1997 se

imenuje po predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3. dni pred skupščino svojo udelež-
bo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.
Hkrati z najavo udeležbe na skupščini mo-
rajo pooblaščenci predložiti pisna poobla-
stila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
26. 6. 1997 ob 14. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe, soba št.
27, vsak dan od 13. do 15. ure.

Vljudno vabljeni!
Predilnica Litija, d.d.,

uprava

Št. 24/97 Ob-2018

Na podlagi 19. člena statuta sklicuje za-
časna uprava družbe Alpos, industirja ko-
vinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur,
Ul. Leona Dobrotinška 2,

1. sejo skupščine
Alpos, d.d.

ki bo dne 24. junija 1997 ob 10. uri v
hotelu Alpos Šentjur, Ul. Valentina Orožna
4, Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Franca Bana, za prešte-
valca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Art-
naka ter imenuje notarja na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko iz Šentjurja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v predlaganem be-
sedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
loženo poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

5. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo o poslovanju v letu
1996.

6. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička v obdobju od leta 1993 do 1996.

Predlog sklepa: doseženi čisti dobiček v
letih 1993, 1994 in 1996 v revalorizirani
višini na dan 31. 12. 1996 v skupnem zne-
sku 22,471.598 SIT se v celoti nameni za
delno pokrivanje izgube nastale v letu 1995.

7. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
višini 898,460.000 SIT se poveča s stvar-

nim vložkom za 550,670.000 SIT, tako da
odslej znaša 1.449,130.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvrši z
konverzijo terjatev družbe Nova Hut, a.s.,
70702 Ostrava, Češka Republika, do Alposa,
d.d., v znesku 15,000.000 DEM, oziroma
1.350,000.000 SIT po stanju na dan 31. 12.
1996, po specifikaciji, ki je priloga tega skle-
pa. Družba izda za stvarni vložek 55.067
navadnih imenskih delnic z nominalno vred-
nostjo 10.000 SIT z oznako G1. Cena delnice
druge emisije znaša 24.516 SIT. Delnice
druge emisije so prenosljive v skladu z zako-
nom o trgu vrednostnih papirjev.

Dosedanji imetniki delnic se odpovedu-
jejo predkupni pravici za nakup delnic dru-
ge emisije.

Delnice druge emisije v celoti prevzema
družba Nova Hut, a.s., 70702 Ostrava, Češ-
ka Republika.

8. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta.

9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta ter izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) skupščina razreši začasni nadzorni

svet,
b) skupščina izvoli naslednje člane nad-

zornega sveta, kot predstavnike kapita;
Franca Bana, Maksa Edlbaherja in Vilema
Leracha. Ugotovi se, da je svet delavcev za
člana, predstavnika delavcev, izvolil Boja-
na Jeniča in Velimirja Plavsteinerja.

10. Določitev višine sejnine za člane in
predsednika nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejnine
za člane nadzornega sveta v višini 400 DEM
bruto in predsednika nadzornega sveta v vi-
šini 500 DEM bruto v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.

11. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Epis, d.o.o., Celje, Glavni trg
5, za revizijo poslovanja za leto 1997.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Opomba: predlagatelj sklepov pod 9., 10.

in 11. točko je začasni nadzorni svet, vseh
ostalih pa začasna uprava. V zadevah pod
5., 6. in 7. točko je začasni nadzorni svet
podal pozitivno mnenje. K 7. točki je zača-
sna uprava predložila pisno poročilo o raz-
logih za izključitev prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda in predlogom
sprememb in dopolnitev statuta je delničar-
jem na vpogled na upravi družbe Alpos,
d.d., Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak
dan od 12. do 13. ure od dneva objave dnev-
nega reda.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v
sektorju za pravne organizacijske in kadrov-
ske zadeve družbe Alpos, d.d., Ul. Leona
Dobrotinška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi poob-
laščenci in zastopniki.
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Pooblastila morajo biti pisna. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se pozivajo,
da najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 21. 6. 1997) pisno
prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziro-
ma dostavijo pooblastilo v sektor za pravne
organizacijske in kadrovske zadeve družbe,
zaradi priprave glasovnic in priprave pro-
stora za skupščino.

V vseh točkah dnevnega reda se glasuje
za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih ude-
leženci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano,
kjer se vpiše tudi v poseben seznam udele-
žencev.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 11. uri, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Alpos, d.d.,

začasna uprava

Št. 94/97 Ob-2036

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Teh-
niška založba Slovenije, d.d., Ljubljana, Le-
pi pot 6, sklicuje uprava družbe

2. sejo skupščine
družbe Tehniška založba Slovenija, d.d.,

ki bo dne 24. junija 1997 ob 13. uri v
prostorih Tehniške založbe Slovenije na Le-
pem potu 6, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delov-

ne organe, in sicer:
– za predsednika skupščine Ludvika Ka-

lužo,
– za preštevalki glasov Marijo Huč,

Branko Pirc,
– za zapisničarko notarko Nevenko Tory.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
4. Poslovno poročilo uprave za leto 1996

s predlogom delitve dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1996 in na predlog
uprave in nadzornega sveta potrdi predlog
delitve dobička za leto 1996.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Teh-
niška založba Slovenije, d.d., za leto 1997
skupščina imenuje revizijsko hišo Iteo Re-
vizija.

6. Določitev sejnine za predsednika nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: predsedniku nadzornega
sveta pripada sejnina v dvojni višini sejnine
za ostale člane.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z osebnim dokumentom, ki se primerja
z izpisom delničarjev Tehniške založbe Slo-

venije pri Klirinško depotni družbi, poob-
laščenec delničarja pa še s pismenim poob-
lastilom delničarja. Pooblastilo za zastopa-
nje je treba deponirati na sedežu družbe vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da v pisni obliki, ki je priloga
vabilu, najavijo svojo udeležbo na skupšči-
ni najkasneje tri dni pred zasedanjem.

Pozivamo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu Tehniške založbe pol ure pred za-
četkom zasedanja, da se bodo podpisali na
seznam udeležencev in da prevzamejo gla-
sovalne tablice oziroma lističe in druga gra-
diva.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Branki
Pirc.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno sporočijo upravi in s tem omo-
gočijo, da bo uprava o njih sprejela svoja
stališča in jih pripravila do zasedanja
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Tehniška založba Slovenije, d.d.,
uprava družbe

Št. 5/97 Ob-2037

Na podlagi 10. člena statuta Nike, druž-
be za upravljanje s skladi, d.d., sklicuje
uprava družbe

5. redno skupščino
delničarjev

ki bo 23. 6. 1997 ob 13.30 v dvorani
Zdraviliškega doma v Termah Čatež.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
potrdi.

2. Izvolitev presednika skupščine in za-
pisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika. Zapisnik skupščine naredi notar, ki
prisostvuje skupščini.

3. Letno poročilo direktorja z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo.

4. Predlog delitve dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve dobička.
5. Predlog poslovne politike za l. 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log poslovne politike za l. 1997.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega revizorja.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena delnica zagotavlja en

glas na skupščini družbe. Pravico do ude-
ležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki
bodo od dne 16. 6. 1997 vpisani v delniško
knjigo družbe.

Gradivo: gradivo za skupščino družbe
bo na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Trg izgnancev 1a, Brežice, in v po-

slovalnici Dunajska 20, Ljubljana, od 1. 6.
1997, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Nika, družba za upravljanje s skladi
d.d., uprava

Št. 5/97 Ob-2038

Direktor pooblaščene investicijske druž-
be Nika, PID, d.d., Trg izgnancev 1a, Breži-
ce, sklicuje

2. redno skupščino družbe

ki bo 23. 6. 1997 ob 9. uri v dvorani
Zdraviliškega doma v Termah Čatež.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
potrdi.

2. Izvolitev presednika skupščine in za-
pisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika. Zapisnik skupščine naredi notar, ki
prisostvuje skupščini.

3. Letno poročilo direktorja z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo.

4. Razporeditev oziroma pokrivanje iz-
gube.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1996 osta-
ne nerazporejena oziroma nepokrita.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega revizorja.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena vpisana in vplačana del-

nica zagotavlja en glas. Delničarji so z izpol-
nitvijo lastninske nakaznice pooblatili Niko,
družbo za upravljanje s skladi, d.d., da jih
zastopa na skupščini. Ne glede na dano poob-
lastilo se lahko skupščine udeležijo delničar-
ji ali njihovi zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Prijavi mora delničar priložiti ko-
pijo veljavne lastninske nakaznice.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Trg izgnancev 1a, Brežice, in v posloval-
nici Dunajska 20, Ljubljana, od 1. 6. 1997,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Nika PID, d.d., direktor

Št. 5/97 Ob-2039

Direktor pooblaščene investicijske druž-
be Nika, PID 1, d.d., Trg izgnancev 1a, Bre-
žice, sklicuje

2. redno skupščino družbe
ki bo 23. 6. 1997 ob 10. uri v dvorani

Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
potrdi.

2. Izvolitev presednika skupščine in za-
pisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika. Zapisnik skupščine naredi notar, ki
prisostvuje skupščini.

3. Letno poročilo direktorja z mnenjem
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo.

4. Razporeditev oziroma pokrivanje iz-
gube.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1996 osta-
ne nerazporejena oziroma nepokrita.

5. Poročilo o vpisu in vplačilu delnic
2. emisije.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo.

6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut se spremeni v skla-

du z rezultati vpisa in vplačila delnic 2.
emisije in sklepom iz 4. točke dnevnega
reda. Sprejme se čistopis statuta.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega revizorja.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena vpisana in vplačana del-

nica zagotavlja en glas. Delničarji so z iz-
polnitvijo lastninske nakaznice pooblastili
Niko, družbo za upravljanje s skladi, d.d.,
da jih zastopa na skupščini. Ne glede na
dano pooblastilo se lahko skupščine udele-
žijo delničarji ali njihovi zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini prijavijo družbi
vsaj tri dni pred skupščino. Prijavi mora
delničar priložiti kopijo veljavne lastninske
nakaznice.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Trg izgnancev 1a, Brežice, in v posloval-
nici Dunajska 20, Ljubljana, od 1. 6. 1997,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Nika PID 1, d.d., direktor

Št. 5/97 Ob-2040

Direktor pooblaščene investicijske druž-
be Nika, PID 2, d.d., Trg izgnancev 1a, Bre-
žice, sklicuje

1. redno skupščino družbe
ki bo 23. 6. 1997 ob 11. uri v dvorani

Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
potrdi.

2. Izvolitev presednika skupščine in za-
pisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika. Zapisnik skupščine naredi notar, ki
prisostvuje skupščini.

3. Letno poročilo direktorja z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo.

4. Razporeditev oziroma pokrivanje iz-
gube.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1996 osta-
ne nerazporejena oziroma nepokrita.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega revizorja.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena vpisana in vplačana del-

nica zagotavlja en glas. Delničarji so z iz-
polnitvijo lastninske nakaznice pooblastili
Niko, družbo za upravljanje s skladi, d.d.,
da jih zastopa na skupščini. Ne glede na
dano pooblastilo se lahko skupščine udele-
žijo delničarji ali njihovi zastopniki, ki svo-

jo udeležbo na skupščini prijavijo družbi
vsaj tri dni pred skupščino. Prijavi mora
delničar priložiti kopijo veljavne lastninske
nakaznice.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Trg izgnancev 1a, Brežice, in v posloval-
nici Dunajska 20, Ljubljana, od 1. 6. 1997,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Nika PID 2, d.d., direktor

Št. 8/97 Ob-2041

Na podlagi 12. člena statuta Nike BPD,
borznoposredniške družbe, d.d., sklicuje
uprava

3. redno skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, 23. junija 1997 ob

14.30 v sejni sobi hotela Zdraviliški dom v
Termah Čatež, in skupaj z nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in skle-
pe:

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev
dnevnega reda in izvolitev organov skupšči-
ne:

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red;
skupščina izvoli svoje organe.

Na skupščini je navzoč notar.
2. Poročilo o poslovanju v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju v letu 1996.
3. Uporaba dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

uporaba dobička.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta.
5. Predlog poslovne politike za leto 1997.
Predlog sklepa: sprejme se predlog po-

slovne politike.
6. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega novega člana nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizorja.
8. Razno.
Skupščine se v skladu s 14. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki bodo de-
set dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo, ki jo vodi družba. Gradivo
za skupščino in prečiščeno besedilo statuta
bo na voljo na sedežu in v vseh poslovalni-
cah družbe deset dni pred zasedanjem
skupščine.

NIKA BPD, borznoposredniške družbe,
d.d., uprava

Št. 15/97 Ob-2042

Uprava družbe Nika, Investiranje in raz-
voj, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice, na pod-
lagi 10. člena statuta sklicuje

7. redno skupščino delničarjev
ki bo 23. 6. 1997 ob 17. uri v dvorani

Zdraviliškega doma v Termah Čatež in sku-
paj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.

3. Poročilo o poslovanju v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1996.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev dobička.
5. Dopolnitev in popravki sklepa o izdaji

zamenljivih obveznic sprejetega na 6.
skupščini delničarjev dne 14. 6. 1996.

Predlog sklepa: sprejme se prečiščeno
besedilo sklepa o izdaji zamenljivih obvez-
nic.

6. Predlog poslovne politike za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se predlog po-
slovne politike.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

ganega revizorja za izvedbo revizije poslo-
vanja za leto 1997.

8. Razno.
Skupščine se v skladu z 12. členom sta-

tuta lahko udeležijo delničarji, ki so 10 dni
pred skupščino vpisani v KDD - Centralno
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kar
dokazujejo s potrdilom KDD oziroma del-
ničarji, ki delnice shranijo pri družbi najka-
sneje deset dni pred skupščino in so na dan
zasedanja skupščine v delniško knjigo že
vpisani. Delničar se vpiše v začasno del-
niško knjigo, če najpozneje deset dni pred
začetkom zasedanja skupščine deponira svo-
je delnice pri družbi. Te delnice ostanejo
deponirane do zaključka zasedanja skupšči-
ne.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice, in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, 10 dni
pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

Nika, Investiranje in razvoj, d.d.,
uprava

Št. 19/97 Ob-2043

Na podlagi 27. člena statuta Hipotekarne
banke, d.d., Brežice, sklicuje upravni odbor

16. redno sejo
zbora banke,

ki bo v ponedeljek 23. 6. 1997 ob 16. uri
v dvorani Zdraviliškega  doma v Termah
Čatež.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora banke, sprejem dnev-

nega reda in izvolitev delovnih teles zbora.
Predlog sklepa: zbor sprejme predloženi

dnevni red in organe zbora.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: zbor ugotavlja sklepč-

nost zbora.
3. Poročilo o poslovanju Hipotekarne

banke, d.d., Brežice v letu 1996.
3.1. Poročilo revizije o poslovanju ban-

ke za leto 1996.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

ročilo revizijske hiše Deloitte & Touche,
Ljubljana o reviziji računovodskih izkazov
banke za leto 1996.

3.2. Poročilo nadzornega odbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke sprejema po-

ročilo nadzornega odbora banke.
3.3. Poročilo o poslovanju v letu 1996 z

letnim obračunom banke v letu 1996.
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Predlog sklepa: zbor banke sprejema po-
ročilo o poslovanju banke v letu 1996 z
letnim obračunom za leto 1996.

4. Ugotovitev neto dolžnikov Hipotekar-
ne banke, d.d., Brežice za leto 1996.

Predlog sklepa: zbor banke za leto 1996
ugotavlja neto dolžnike banke, navedene v
seznamu.

5. Temelji poslovne politike Hipotekar-
ne banke, d.d., Brežice za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme te-
melje poslovne politike banke za leto 1997.

6. Imenvoanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: zbor banke pooblašča

upravni odbor, da imenuje revizorja za leto
1997.

7. Razrešitev in imenovanje direktorja
banke.

Predlog sklepa: razreši se sedanji direk-
tor in imenuje novi.

8. Določitev letnih okvirov za lastne
vrednostne papirje in kapitalske udeležbe
za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke določi letne
okvire za lastne vrednostne papirje in kapi-
talske udeležbe.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na zbor banke vabimo imetnike navadnih

delnic banke. Delničar si pridobi pravico o
lasništvu delnice, če najpozneje pet dni pred
zasedanjem zbora deponira delnice na sede-
žu ali v poslovalnicah družbe. Delničarjem,
ki imajo svoje delnice vpisane na računu
vrendostnih papirjev pri članih KDD, pa po-
trdilo o lastništvu izda KDD ali njegov član.

Gradivo, ki bo predloženo zboru banke,
bo delničarjem na vpogled na sedežu banke
pet dni pred sejo zbora banke. Registracija
udeležencev zbora bo od 15. do 15.45. Če
bo sklic zbora nesklepčen, bo ponovljen
istega dne ob 17. uri, ko bo zbor skladno s
23. členom statuta banke lahko veljavno
sklepal z večino prisotnih glasov.

Hipotekarna banke, d.d.,
predsednik upravnega odbora

Ob-2035

Na podlagi 18. člena statuta LB-Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, upravni odbor
banke sklicuje

11. sejo zbora banke,
ki bo v ponedeljek, 23. junija 1997 ob

12. uri v prostorih restavracije Bellevue na
Legnu v Slovenj Gradcu

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, sprejem dnevnega re-

da, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
lagani dnevni red in potrdi delovna telesa v
predlaganem sestavu ter imenuje notarja za
sestavo notarskega zapisnika.

2. Sprejem poslovnika o delu zbora banke.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-

slovnik o delu zbora banke v predloženem
besedilu.

3. Poročila o poslovanju LB-Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, s finančnim
rezultatom za leto 1996.

3.1 Poslovno poročilo in letni obračun
LB-Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec za
leto 1996 s predlogom razporeditve dobička.

Predlog sklepa: sprejmeta se poslovno
poročilo in letni obračun LB-Koroške ban-

ke, d.d., Slovenj Gradec s predlaganimi skle-
pi razporeditve dobička za leto 1996.

3.2 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.

3.3 Poročilo nadzornega odbora LB-Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec

Predlog sklepa: sprejme se poročilo nad-
zornega odbora banke.

3.4 Predlog ugotovitvenega sklepa o ne-
to dolžnikih banke v letu 1996.

Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja, da
med člani upravnega in nadzornega odbora
banke niso predstavniki neto dolžnikov ban-
ke. Zbor banke ugotovi neto dolžnike banke
za leto 1996.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta LB-Koroške banke, d.d., Slovenj Gra-
dec.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta banke.

5. Predlog razvojnih srednjeročnih usme-
ritev in poslovna politika banke za leto 1997.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme raz-
vojne srednjeročne usmeritve in poslovno
politiko banke za leto 1997.

6. Predlog za razrešitev in imenovanje
upravnega odbora banke.

Predlog sklepa: zbor banke razreši
upravni odbor banke in izvoli člane uprav-
nega odbora banke za mandatno dobo 5 let.

7. Predlog letnih okvirjev za izdajo last-
nih vrednostnih papirjev.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
log letnih okvirjev za izdajo lastnih vred-
nostnih papirjev v predlagani vsebini.

8. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje
predlaganega revizorja za poslovno leto
1997.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora banke se lahko udeležijo vsi del-

ničarji banke, ki so vpisani v delniško knji-
go banke najmanj 5 delovnih dni pred sejo
zbora banke in ostanejo vpisani do konca
seje. Vsaka redna delnica s pravico do gla-
sovanja daje v zboru en glas.

Delničar uresničuje svoje pravice na zbo-
ru osebno, po pooblaščencu ali po zakoni-
tem zastopniku. Skupni zastopnik več del-
ničarjev ne more imeti več kot 5% glasov
delničarjev.

Delničarji bodo prejeli pooblastilo za
udeležbo na izboru po pošti, oddali pa ga
bodo pred sejo zbora. Udeležence zbora pro-
simo, da zaradi točnosti pričetka zbora ter
predhodne evidence o udeležbi, oddajo
pooblastilo za udeležbo na zboru v prosto-
rih, kjer bo zbor potekal, že od 11.30 dalje.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago in
vpogled vsem delničarjem pet delovnih dni
pred sejo zbora banke na sedežu banke v
Slovenj Gradcu, Glavni trg 30, tajništvo.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje zbora banke istega dne, to
je 23. junija 1997 ob 13. uri v istih prosto-
rih. Zbor bo takrat veljavno odločal ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

LB-Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec
upravni odbor

Ob-2058

Begrad delniška družba, gradbeništvo, tr-
govina, inženiring, Črnomelj, Zadružna c.
14, sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo v petek dne 27. 6. 1997, ob 12. uri

v Kulturnem domu Črnomelj z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-
nega reda in izvolitev delovnih teles: pred-
sednika, preštevalke glasov, in notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine, izvolijo se delovna
telesa skupščine v predlaganem sestavu.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Janez Ferlež.

2. Obravnava letnega poročila poslova-
nja za leto 1996 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe za leto 1996
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe za po-

slovno leto 1996 v višini 37,058.555,03 SIT
se razporedi:

1) 2% čistega dobička v znesku 741.171
SIT se v skladu z določbami statuta izplača
upravi-direktorju družbe, od tega v obliki:
500.000 SIT v gotovini in 241.171 SIT v
delnicah družbe,

2) 8,672.800 SIT dobička se izplača del-
ničarjem za dividende, to je 40 SIT bruto
dividende na delnico,

3) 27,644.584,03 SIT dobička se razpo-
redi v rezerve,

4) udeležba uprave na dobičku in divi-
dende delničarjem se izplačajo v roku 30
dni po sprejetem sklepu na skupščini, po
stanju delničarjev na dan 16. 6. 1997.

4. Sprejem sklepa o povišanju nadome-
stila (sejnine) za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano povišanje sejnine za člane nadzorne-
ga sveta na višino neto 25.000 SIT za člane
in 30.000 SIT za predsednika NS.

5. Imenovanje revizorja za revizijo po-
slovanja v letu 1997.

Predlog sklepa: za sestavo revizije po-
slovanja družbe za leto 1997 se imenuje
revizijska družba Dinamic, d.o.o., Novo me-
sto.

6. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Vse gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Begrad vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave dnevnega reda.

Delničarji lahko v desetih dneh po obja-
vi sklica skupščine pisno predlagajo dopol-
nitev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.

Delničar lahko glasuje na skupščini le,
če je udeležbo na skupščini prijavil pred
zasedanjem skupščine od 11. do 12. ure v
avli Kulturnega doma. Zastopnik delničarja
se mora pred sejo izkazati s pisnim poobla-
stilom. Glasovanje na skupščini bo javno.

Če bo sklic skupščine neuspešen jo bo-
mo ponovili dne 4. 7. 1997 ob isti uri. V
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primeru ponovnega sklica je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic, oziroma višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Begrad, d.d.
direktor

Št. 7 Ob-2069

Uprava družbe skladno s 33. členom sta-
tuta družbe Hotel Ribno, d.d., sklicuje

4. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 26. 6. 1997 ob 12. uri, v

prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Sklepi skupščine so veljavni, če so nav-

zoči delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 procentov zastopanega os-
novnega kapitala.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine: predsednik skupščine in ko-
misija za izvedbo glasovanja in volitev. Seji
bo prisostvoval povabljeni notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo za leto 1996 v predloženem be-
sedilu.

4. Sprejem sklepa o načinu pokrivanja
izgube.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o nači-
nu pokrivanja izgube v predloženem bese-
dilu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Bledu, Iz-
letniška 44, vsak delovni dan od 9. do 13.
ure v času od 26. 5. 1997 do 26. 6. 1997.

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 7
dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe
na Bledu, Izletniška 44.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki morajo svojo udeležbo prija-
viti na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenec delni-
čarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za 3. 7. 1997 ob 12. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hotel Ribno, turizem, d.d.,
uprava družbe

Ob-2070

Napredek, Trgovina, d.d., Domžale,
uprava družbe na podlagi 283. člena ZGD
sklicuje

4. skupščino družbe,
ki bo v petek, 27. 6. 1997 ob 9. uri na

sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska 64.
Dnevni red:

1. Odprtje skupščine in imenovanje de-
lovnih teles.

Uprava družbe predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Majdo Lokošek, notarka v
Domžalah. Za preštevalki glasov se določi
Emo Kokalj Prelc in Jano Cedilnik.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se poslov-
no poročilo za leto 1996.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o uporabi do-
bička po predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja se imenuje Jakob Mavsar, v
okviru njegove revizijske hiše.

5. Sprejem gospodarskega načrta za leto
1997.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt za
leto 1997.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Domžalah,
Ljubljanska 64, in sicer vse delovnike, ra-
zen sobote, od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji navadnih delnic z
oznako A, B, C, D in G, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini. Ude-
ležba na skupščini je pogojena s predloži-
tvijo potrdila o delnicah pri vstopu v pro-
stor, kjer bo potekala skupščina. Vsaka del-
nica daje delničarju en glas.

Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejemajo delničarji
z navadno večino oddanih glasov.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo sprejme delničar ob vstopu v dvo-
rano. Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek, Trgovina, d.d., Domžale
generalni direktor

Št. 723 Ob-2071

Uprava družbe Delo Prodaja, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., vabi
delničarje na

3. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.,

dne 19. 6. 1997 ob 16. uri v okrogli sejni
sobi Dela v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, udeležbe in

sklepčnosti ter

a) izvolitev verifikacijske komisije,
b) imenovanje zapisnikarja,
c) imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predloge za imeno-

vanje organov skupščine Dela Prodaje, d.d.:
a) verifikacijska komisija: Bojana Kos

in Julijan Dečman,
b) zapisnikar: Dina Vožič,
c) notar: Miro Košak.
2. Sprejem letnega poročila Dela Pro-

daje, d.d., za leto 1996 z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe Coopers &
Lybrand.

Predlog sklepa: skupščina Dela Prodaje,
d.d., sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1996 z računovodskimi izka-
zi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorske družbe Coopers & Lybrand v
predloženem besedilu.

3. Uporaba in razdelitev dobička družbe
za leto 1996 in nerazporejenega dobička iz
leta 1993 in 1994 z mnenjem nadzornega
sveta

Predlog sklepa:
a) Dobiček družbe za leto 1996 v višini

243,872.859 SIT se uporabi in razdeli:
– za rezervni sklad v skladu z letnim

poročilom – 121,939.429,50 SIT,
– nerazporejeni dobiček –

121,939.429,50 SIT.
b) Nerazporejeni dobiček iz leta 1993 in

1994 v skupni višini 131,287.643,24 SIT se
uporabi in razdeli:

– za izplačilo dividend – 110,400.114
SIT,

– za nagrade nadzornemu svetu –
3,415.176 SIT,

– za sklad lastnih delnic – 17,472.353,24
SIT.

Delničarjem se izplača bruto dividenda
v višini 186 SIT na delnico. Upravičenci do
izplačila dividend so imetniki navadnih del-
nic po stanju delniške knjige na dan sklica
te skupščine. Družba bo izplačala dividende
do 10. 7. 1997.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 17,472.353,24 SIT. Družba
sme pridobivati lastne delnice le za namene
po prvi in drugi alinei prvega odstavka 240.
člena zakona o gospodarskih družbah. Sklad
lastnih delnic se oblikuje iz nerazporejene-
ga dobička leta 1994. Prodajna cena delnice
se določi po ceni, ki velja na notranjem trgu
in ne sme biti nižja od nakupne cene.

5. Odpoklic in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
a) Odpokliče se članica nadzornega sve-

ta Alenka Škof.
b) V nadzorni svet se izvoli dr. Alenka

Žnidaršič Kranjc.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorsko družbo Coopers & Lybrand, da opra-
vi revizijo poslovanja Delo Prodaja, d.d., za
leto 1997.

7. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Predmeti o katerih odloča skupščina, so

delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu poslovodstva, Dunajska c. 5/XII
nadstropje – vsak delovni dan v tednu od
10. do 12. ure.
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V skladu z 278. in 288. členom ZGD
morajo biti pisni predlogi delničarjev obraz-
loženi in sporočeni družbi v roku enega ted-
na po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B, C in E in
njihovi pooblaščenci, zastopniki in vodja
programa notranjega odkupa.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki v roku 3 dni pred skupščino pisno prijavi-
jo upravi družbe svojo udeležbo.

Z deponiranjem delniškega sporazuma
in pooblastil delničarjev vodji programa, v
družbi, se šteje, da so se delničarji-udele-
ženci sporazuma prijavili upravi družbe.

Vsaka delnica daje 1 glas.
Navodila za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno.
Sklepe k 1., 2., 3., 4., 5.b in 6. točki

dnevnega reda sprejemajo delničarji navad-
nih delnic oznake A, B, in C z navadno
večino oddanih glasov, sklep k 5.a) točki  a
pa sprejemajo delničarji navadnih delnic s
4/5 večino oddanih glasov pri sklepanju za-
stopanega osnovnega kapitala.

Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-

čencu ali zastopniku na skupščini, na podla-
gi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
dvorano.

Pooblastilo mora biti pisno. Podpisnike
delniškega sporazuma s pravili programa no-
tranjega odkupa, ki so v družbi deponirali
pooblastilo, zastopa vodja programa notranje-
ga odkupa (delničarji delnic oznake B in C).

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne tj. 19. 6. 1997
ob 17. uri v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Za upravo Dela Prodaje, d.d.,
predsednik uprave

Št. 14/94 Ob-2067

Na podlagi predloga delničarja uprava
družbe Atene Ena d.d., Slovenska 56, Ljub-
ljana objavlja dopolnitev dnevnega reda

4. seje skupščine
Atena Ena d.d.,

ki bo v ponedeljek, 9. junija 1997 ob
16. uri v dvorani SKB Auruma, Sloven-
ska 56, Ljubljana.

Dopolnitev dnevnega reda:
Za 6. točko se uvrsti nova, 7. točka dnev-

nega reda, ki se glasi:
Sprejem sprememb in dopolnitev statuta

družbe.
Predloga sklepa: skupščina sprejme

predlagano spremembo in dopolnitev statu-
ta Atene Ena d.d.

Prejšnja 7. točka dnevnega reda postane
s tem 8. točka dnevnega reda.

Celotno gradivo za sejo skupščine je na
vpogled vsem delničarjem v tajništvu At-
ene, družbe za upravljanje investicijskih
skladov, Ljubljana, Slovenska 56, en teden
pred skupščino.

Atena Ena d.d
direktor

Ob-2068

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 9.3 statuta del-
niške družbe Iskraemeco, merjenje in uprav-
ljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4
sklicujem

4. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 2. julija 1997 ob 10. uri v
sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kranju,
Savska loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo o poslovanju v letu

1996.
3. Predlog delitve čistega dobička.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
5. Volitve dodatnega člana nadzornega

sveta, predstavnika delničarjev.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščine se izvoli

dr. Jože Mencinger, za preštevalce glasov
pa Dušan Stanjko, Viktor Šmid in Irena Faj-
far.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagano letno poročilo o

poslovanju v letu 1996.
K 3. točki dnevnega reda:
Čisti dobiček za poslovno leto 1996 v

višini 392,876.536,96 SIT se uporabi:
– 262,049.520 SIT za razdelitev med del-

ničarje,
– 130,827.016,96 SIT pa ostane neraz-

deljen.
Dividenda se izplača v 30 dneh po sklepu

skupščine delničarjem, ki so tri dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniški
knjigi.

K 4. točki dnevnega reda:
Sprejmejo se predlagane spremembe in

dopolnitve statuta.
K 5. točki dnevnega reda:
Za dodatnega člana nadzornega sveta,

predstavnika delničarjev, se izvoli Ivica
Kranjčevič, dipl. inž..

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o točkah 2., 3., 4. in 5. pa z
glasovnicami.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razum-
no utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in prii-
mek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu še

število glasov in firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki na
sedežu družbe Iskraemeco, d.d., Kranj, Sav-
ska loka 4.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta ter gradivo za preostale toč-
ke dnevnega reda bo na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4, vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja. Za udeležbo na skupšči-
ni se delničarji in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra. Delni-
čarje prosimo, da zaradi ugotavljanja pri-
sotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno
zasedejo mesto.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, t.j. 2. 7. 1997 ob
11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Iskraemeco, d.d. Kranj

Predsednik uprave - generalni direktor

Ob-2072

Na podlagi točke VI/4 statuta Sijaj Hrast-
nik d.d. Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik upra-
va sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Sijaj Hrastnik d.d.,

ki bo v četrtek, 26. 6. 1997 ob 12. uri v
sejni sobi družbe v Hrastniku, Pot Vitka
Pavliča 9, in vabim delničarje, da se je ude-
ležijo.

Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1996 skupaj z mne-
njem nadzornega sveta in mnenjem revizij-
ske hiše.

5. Obravnava predloga spremembe sta-
tuta družbe Sijaj Hrastnik d.d.

6. Obravnava predloga za povečanje os-
novnega kapitala z izdajo novih delnic.

7. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude.
Predlogi sklepov:
Ad.1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna.
Ad.2. Izvolijo se delovna telesa skupšči-

ne po predlogu uprave.
Ad.3. Sprejme se predlagani dnevni red.
Ad.4. Na predlog uprave in na podlagi

mnenja nadzornega sveta se sprejme poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1996 v
predloženem besedilu.

Ad.5. Sprejme se predlagana spremem-
ba  statuta družbe Sijaj Hrasnik d.d.

Ad.6. Sprejme se sklep o povečanju os-
novnega kapitala z izdajo novih delnic.

Ad.7. Na predlog nadzornega sveta se
razreši člana NS in se imenuje novega člana
nadzornega sveta.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci naj najkasneje 3 dni pred skupšči-
no prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila v upravi družbe. Udeležence
prosimo, da se ob prihodu na skupščino vsaj
pol ure pred začetkom zasedanja prijavijo v
tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled pri Joži Umek na upravi
družbe vsak dan od 26. 5. do 26. 6. 1997
med 8. in 10. uro.

Vabljene prosim, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica ter ji tako omogočijo pra-
vočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa se bo
skupščina zoper sestala in bo sklepčna ne
glede na število delnic prisotnih delničar-
jev.

Sijaj Hrastnik d.d.
uprava družbe

Št. 05/97 Ob-2073

Na podlagi 283. člena  ZGD in 7.3. točke
statuta delniške družbe SGP Kraški zidar
d.d. Sežana sklicujem

1. sejo skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 1997 ob

13. uri v motelu Kompas na Suhozemnem
terminalu v Sežani, Partizanska c. 117.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine ter verifikacijsko komisijo in do-
loči zapisnikarja in notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlagani obliki.
6. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1996.
7. Odločanje o delitvi dobička za leto

1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička za leto 1993, 1994, 1995 in
1996.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta SGP Kraški zidar
d.d. Sežana.

9. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrada čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

10. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1997.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje predlagani revizor.

11. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na
skupščini pisno najavili najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Naprošamo udležence, da se na dan zase-
danja skupščine prijavijo najkasneje 30 mi-
nut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer
bo potekala skupščina, da bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost na seznamu udele-
žencev ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu podjetja v pravni službi vsak
dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
tega sklica v časopisu Delo podajo morebit-
ne nasprotne predloge. Predlogi morajo biti
pisni in utemeljeni.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna bo odložena za eno uro.
V tem primeru bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

SGP Kraški zidar d.d. Sežana
začasna uprava

Št. 559/97 Ob-2074

Na podlagi 30. člena statuta trgovine na
debelo in drobno Dolenjka d.d. Novo me-
sto, sklucujem

3. sejo skupščine
delniške družbe Dolenjka,

ki bo v petek, dne 20. junija 1997 ob 11.
uri na sedežu družbe v Novem mestu, Glav-
ni trg 23 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter ugotovi prisotnost notarja v funk-
ciji zapisnikarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, skupščina sprejme predlagani
dnevni red.

4. Obravnava in potrditev zapisnika
2. seje skupščine z dne 19. 7. 1996.

Predlog sklepa: skupščina potrdi zapi-
snik 2. seje skupščine z dne 19. 7. 1996.

5. Razprava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1996 v predloženem
besedilu.

6. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano delitev dobička.
7. Razprava in sprejem poslovnega na-

črta družbe za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani Poslovni načrt za leto 1997 v predlo-
ženem besedilu.

8. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic.

9. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
laganega revizorja za poslovno leto 1997.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 7. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih imenskih delnic oznake A, B, C in
D, njihovi pooblaščenci in predstavniki del-
niškega sporazuma notranjih delničarjev, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini (do 17. 6. 1997).

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu na osnovi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vse-
bovati ime, priimek ter naslov pooblaščenca
in podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
firmo, žig in podpis pooblastitelja. Poobla-
stilo mora biti na sedežu družbe najmanj 10
dni pred skupščino, to je do 10. 6. 1997.

Prostor v katerem bo skupščina, bo odprt
eno uro pred začetkom seje.

Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne doseže

sklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne
ob 12. uri z enakim dnevnim redom. Na tej
seji bo veljavno odločeno ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Vabimo vas, da se skupščine osebno ali
preko pooblaščenca zagotovo udeležite.

Dolenjka d.d., Novo mesto
uprava

Ob-2075

Uprava Tovarne sladkorja d.d., Opekar-
niška c. 4, Ormož vabi delničarje na

2. sejo skupščine
Tovarne sladkorja d.d., Opekarniška c.

4, Ormož,
ki bo dne 24. 6. 1997 ob 12. uri v dvora-

ni Doma kulture Skolibrova ul. 17, Ormož z
naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine: predsed-
nika in treh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se izvoli Milan Kne-
ževič, za preštevalce glasov Teodor Fran-
geš, Žarko Kolarič in Janko Petrovič.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o dopolnje-

nem revidiranem letnem poročilu za leto
1995.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme dopolnjeno
revidirano letno poročilo uprave za leto
1995 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se dopolnjeno letno poročilo za leto 1995
v predloženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o raz-
poreditvi dobička za leta 1993, 1994 in 1995.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o razporeditvi do-
bička za leta 1993, 1994 in 1995.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina za revizorja imenuje družbo AUDIT
d.o.o. iz Murske Sobote za poslovni leti
1996 in 1997.

7. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1996.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo uprave za leto 1996 v predloženem be-
sedilu.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1996 v predloženem bese-
dilu.

8. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o razporeditvi do-
bička za leto 1996.

9. Povečanje osnovnega kapitala z izda-
jo novih delnic.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: na podlagi 182. in 309. člena zakona
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93)
in določil akta o lastninskem preoblikova-
nju podjetja Tovarna sladkorja Ormož, p.o.
ter statuta Tovarne sladkorja, d.d., Ormož, z
dne 17. 8. 1995 je skupščina družbe na 2.
redni seji dne 24. 6. 1997 sprejela naslednje
sklepe o povečanju osnovnega kapitala z
izdajo novih delnic.

9.1. Osnovni kapital Tovarne sladkorja,
d.d., Ormož, se poveča iz 4,971.630.000 SIT
na 6.219,980.000 SIT. Za povečanje osnov-
nega kapitala se izda 124.835 novih navad-
nih (rednih) imenskih delnic po nominalni
vrednosti 10.000 SIT za eno delnico.

Družba izda 124.835 novih navadnih
imenskih delnic po nominalni vrednosti
10.000 SIT za eno delnico, kar pomeni, da
je skupna nominalna vrednost celotne izda-
je delnic 1.248,350.000 SIT.

Prodajna cena ene delnice je 12.611 SIT
kar pomeni, da skupna prodajna vrednost
celotne izdaje 124.835 delnic znaša
1.574,294.185 SIT.

Vplačani znesek nad nominalno vred-
nostjo delnic v celoti povečuje celotni kapi-
tal kot vplačani presežek kapitala v višini
325,944.185 SIT.

9.2. Delnice te izdaje so navadne (redne)
in glasijo na ime, izdajo pa se v nemateriali-
zirani obliki.

9.3. Vse delnice te izdaje predstavljajo
en razred.

Celotna izdaja predstavlja zaprto izdajo
po določbah 5. člena zakona o trgu vred-
nostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94) in je
tako namenjena največ 30 v naprej znanim
kupcem, ki se zavežejo, da bodo odkupili
celotno izdajo delnic.

9.4. Vsaka delnica daje delničarju enake
pravice kot delnice prejšnje izdaje. Ena del-
nica daje imetniku pravico do enega glasu
pri upravljanju na skupščini družbe in pra-
vico do dividende v skladu s sklepom skupš-
čine družbe od prvega polnega leta poslova-
nja družbe s povečanim kapitalom po tej
izdaji in pravico do ustreznega dela preo-
stalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

9.5. Na osnovi določil tretjega odstavka
313. člena zakona o gospodarskih družbah
in v skladu z drugim odstavkom 4.13. točke
statuta Tovarne sladkorja, d.d., Ormož, se v
celoti izključi prednostna pravica doseda-
njih delničarjev do vpisa novih delnic te
izdaje.

9.6. Ponudba delnic se opravi v 30 dneh
po sprejetju tega sklepa na skupščini in na
način, opredeljen v 2. alinei prvega odstav-
ka 5. člena zakona o trgu vrednostnih papir-
jev (Ur. l. RS, št. 6/94). Tako se delnice
ponudijo največ 30 v naprej znanim kup-
cem, ki podajo izjavo, da bodo vpisali in
vplačali celotno izdajo delnic.

Vpis in vplačilo delnic bodo lahko iz-
vedli kupci, ki bodo predhodno podpisali
nepreklicno zavezo o nakupu delnic s tem,
da je teh kupcev lahko skupaj največ 30.

9.7. Delnice se vpisujejo na sedežu druž-
be od 1. 8. 1997 do 1. 10. 1997 in vplačajo v
roku 15 dni od dneva vpisa na žiro račun
družbe.

V primeru, da delničarji ne bi vplačali
vpisanih delnic v skladu s predhodnim od-
stavkom, bodo morali za čas zamude plačila
plačati zamudne obresti v višini zakonsko
določene zamudne obrestne mere.

V primeru, da v roku iz prvega odstavka
ne bodo vpisane in vplačane vse delnice te
izdaje, bo nadzorni svet Tovarne skladkor-
ja, d.d., Ormož sprejel ugotovitveni sklep,
da nova izdaja delnic ni uspela. V tem pri-
meru se vplačnikom v roku 60 dni od ugoto-
vitve neuspešnosti vrnejo vplačana denarna
sredstva revalorizirana s stopnjo rasti cen
na drobno v Republiki Sloveniji v prete-
klem mesecu, povečana za 4 odstotne točke
na leto.

9.8. Delnice se morajo v celoti vplačati
v denarju.

9.9. Delnice morajo biti v celoti vplača-
ne pred vpisom povečanja osnovnega kapi-
tala v sodni register.

9.10 Delnice so prenosljive po določbah
3. in 8. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št. 6/94).

9.11. Izdajatelj bo za vplačane delnice, v
30 dneh po zaključeni prodaji, predal zača-
snice oziroma potrdila o lastništvu novih
delnic Tovarne sladkorja, d.d., Ormož.

9.12. Nadzorni svet Tovarne sladkorja,
d.d., Ormož bo sprejel ugotovitveni sklep,
da je prodaja novih delnic uspela, ko bo
prodana celotna izdaja delnic.

9.13. Glede določil, ki jih ne ureja ta
sklep, se uporabljajo določila statuta Tovar-
ne sladkorja, d.d., Ormož.

9.14. Skupščina pooblašča nadzorni svet
dražbe, da v skladu s tem sklepom po potre-
bi sprejme potrebne sklepe s katerimi po-
drobneje uredi postopke in pogoje v zvezi z
izdajo in prodajo delnic te emisije in ki so
potrebni za uspešno realizacijo tega sklepa.

9.15. Skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom sprejeti-
mi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

10. Obravnava in odločanje o spremem-
bi statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sprememba statuta v pred-
loženem besedilu.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi Klirinško – depotne
družbe d.d. dne 17. 6. 1997, in ki pisno
prijavo osebno oddajo ali s priporočeno po-
što pošljejo družbi deset dni pred zaseda-
njem oziroma najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je na
sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan
pri Frangeš Teodoru od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Tovarna sladkorja d.d., Ormož
uprava družbe

Razne objave

Št. 012-1/97 Ob-1970

Na podlagi 10. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Laško (Ur. l.
RS, št. 60/95) in 19. člena odloka o koncesi-
ji za lokalno gospodarsko javno službo pre-
gledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov za-
radi varstva zraka, (Ur. l. RS, št. 14/97),
objavlja Občina Laško

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe,

pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka

(dimnikarsko službo)
I. Koncedent: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
II. Predmet koncesije je opravljanje vseh

storitev lokalne javne službe za pregledova-
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nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka, kot jih določajo vzdrževalni stan-
dardi za to službo.

III. Območje koncesije: Občina Laško.
Ponudnik lahko vloži ponudbo za prev-

zem koncesije tudi za ožje območje Občine
Laško, vezano na območje posamezne ali
posameznih krajevnih skupnosti.

IV. Trajanje koncesije: koncesija prične
veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe
in se podeli za določen čas za obdobje 10
let.

V. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena
odloka o koncesiji za lokalno gospodarsko
javno službo, pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka, (Ur. l.
RS, št. 14/97), cenik dimnikarskih storitev
in osnutek koncesijske pogodbe.

VI. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena izhodiščna cena za posamez-

no vrsto storitev in način letnega usklajeva-
nja cen,

– dokazila o izpolnjevanju bistvenih po-
gojev po 5. členu odloka o koncesiji za lo-
kalno gospodarsko javno službo,

– reference o dosedanjem delu na po-
dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– predloženo ponudbo za opravljanje
dimnikarske službe z vidika kadrov, organi-
zacije dela in strokovne opremljenosti,

– višina plačila za koncesijo izražena v
odstotku od plačane realizacije, ter roki
plačil,

– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncedentu.

VII. Prednost bo imel tisti ponudnik, ki
bo pod enakimi pogoji zagotovil izvajanje
dimnikarske službe na celotnem območju
Občine Laško.

Občina Laško si pridržuje pravico, da
ponovi javni razpis, če se po sprejetih po-
nudbah ugotovi, da izvajanje dimnikarske
službe ni zagotovljeno za celotno območje
Občine Laško, oziroma, če na celotnem ob-
močju občine Laško ne bo zagotovljen enak
nivo storitev.

VIII. Zainteresirani ponudniki naj svojo
ponudbo z dokazili pod oznako “Javni razpis
za koncesijo za opravljanje dimnikarske
službe – Ne odpiraj”, posredujejo v zaprti
kuverti na naslov: Občina Laško, Občinska
uprava, Mestna ulica 2, Laško, v roku 30
dni po objavi tega razpisa.

IX. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dodatne informacije zainteresirani lah-
ko dobijo na oddelku za gospodarstvo Obči-
ne Laško, tel. 063/731-122, interna 21.

Občina Laško

Št. 810/97-7 Ob-2021

Na podlagi 36. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), in 21. člena odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za dodeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe javna razsvetljava (Ur. l. RS, št.
11/97), objavlja Oddelek za okolje in pro-
stor  Občine  Kamnik,  Glavni  trg  24,
Kamnik,

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe “javna

razsvetljava”
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni

trg 24, Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospo-

darske javne službe “javna razsvetljava”, v
obsegu kot ga določa 2. člen odloka o pogo-
jih, postopkih in merilih za dodeljevanje
koncesij na področju opravljanja gospodar-
ske javne službe javna razsvetljava (Ur. l.
RS, št. 11/97).

3. Obseg koncesije: koncesija zajema
kompletno infrastrukturo javne razsvetljave
za območje celotne Občine Kamnik.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje bo sklenjeno za določen čas, za dobo
5 let.

5. Dokumentacija: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo med 8. in 10.
uro na Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, soba 43/II, v roku osem dni po objavi
razpisa in ob predložitvi potrdila o vplačilu
10.000 SIT na ŽR št. 50140-630-810300, s
pripisom “Oddaja koncesije za službo Jav-
na razsvetljava”.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, določene z odlokom o pogojih, postop-
kih in merilih za dajanje koncesij na po-
dročju opravljanja gospodarske javne služ-
be Javna razsvetljava (Ur. l. RS, št. 11/97).

7. Posebni pogoji: poleg navedenega v
6. točki tega razpisa morajo ponudniki vlogi
priložiti še:

– bančno garancijo;
– izjavo, da bo v primeru izbire spošto-

val strokovne, tehnične, organizacijske in
razvojne naloge dejavnosti ter usmeritve ob-
čine;

– popolni cenik storitev;
– izjavo, da bo opravljal storitve v skladu

s cenami, ki se določijo s postopkom, ki ga
določa zakon v soglasju z Občino Kamnik;

– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;

– izjavo, da bo dosledno upošteval teh-
nične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje kon-
cesionarne dejavnosti;

– izjavo, da bo vodenje katastra prilago-
dil programski opremi, kot jo bo uporabljal
koncedent;

– izjavo, da je seznanjen s koncesijskim
aktom in se z vsemi njegovimi določili stri-
nja;

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Oddaja ponudb: interesenti morajo po-

nudbe z dokazili o izpolnjevanju vseh po-
gojev dostaviti najkasneje trideseti dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, do
10. ure, v zaprti ovojnici, z navedbo točne-
ga naslova ponudnika in z oznako “javni
razpis - koncesija za službo javna razsvet-
ljava - Ne odpiraj”, na naslov, Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje bo
isti dan, ob 10. uri, v prostorih Občine Kam-
nik, Glavni trg 24, Kamnik.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred odpiranjem ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pisme-
na pooblastila za zastopanje.

10. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke

razpisa;
– cena;
– reference;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
11. O dokončni izbiri bodo ponudniki

pisno obveščeni.
Izbranemu koncesionarju bo izdana od-

ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti, sklenjena pogodba.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

13. V primeru, da na razpis ne prispe
zadostno število veljavnih ponudb, se javni
razpis ponovi.

Občina Kamnik

Ob-2103

Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, prekli-
cuje štampiljko 5 × 5 cm v pravokotni obli-
ki, širine 2,5 cm sivo črne barve, z vsebino
Kontrola in Montaža plinskih instalacij,
Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, tel.
068/52-724.

Ob-2104

Delniška družba Adriacommerce Koper,
Pristaniška 8, preklicuje naročilnico št. 50/6
z dne 18. 4. 1997 izdano v Ljubljani in
žigosano z žigom št. 4, z navedbo “blaga po
izbiri” ter “plačilo v zakonskem roku” brez
navedbe naslovnika, ker je falsifikat: prav-
tako preklicujemo vse naročilnice Adria-
commerce, d.d., Koper, ki bi bile lahko do-
datni fotokopirni falsifikati osnovne naro-
čilnice.

Ob-2105

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 206, preklicuje police zdravstvenega
zavarovanja Coris: 008251, 008252,
008253, 008254, 008255, 008256, 008257,
008272, 010384, 010385, 010386, 010387,
012668, 012669, 017487, 017490, 018372,
018423, 022980, 022989, skupno 20 polic.

Ob-2106

Lignum Leasing, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana preklicuje dokument: Avtomobil-
ska odgovornost – 0397245.

Ob-2107

Lignum Leasing, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, preklicuje dokument: 1. Zelena
karta št.: 00308742, 00359600, 00359601,
00359603, 00379351, 00379352, 00379378,
00441245, 00379380; 2. Avtomobilska od-
govornost – 00379230; 3. Kasko zavarova-
nja: 111352, 125191, 129554, 129551.

Ob-2110

Metalna Maribor, strojegradnja, kon-
strukcije, montaža in storitve, d.d., Mari-
bor, preklicuje depotno potrdilo št. 2/32, na
ime Metalna Maribor – polog zapečatenega
omota rezervnih ključev, ki se vodi pod eno
enoto.
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Ob-2111

Slovenica zavarovalniška hiša d.d. pre-
klicuje police: nezgoda št. 1-0001362, AO
za vozila inozemske registracije od št.
1040308 do 1040325.

Št. 804-06/185-97 Ob-2112

Ministrstvo za obrambo, Generalštab
Slovenske vojske Ljubljana preklicuje služ-
beno izkaznico številka 1575 na ime Glavič
Darinka, katero je izdal MORS – RŠTO dne
6. 2. 1997.

Ob-2114

Ministrstvo za obrambo, Slovenska voj-
ska, 3. PPSV Gorenjske, Vojašnica Kranj,
preklicuje službeno izkaznico številka 3019,
last delavca Podlesnik Gorazda, ki jo je iz-
dal MORS RŠTO.

Adriatic, d.d., Koper, Tržaška 118, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico OŽ 3,
št. 9427-9450. s-29027

Agovič Beko, Zofke Kvedrove 6, Ljub-
ljana, preklicuje original priglasitveni list,
št. 27-0943/94, izdala RUJP izpostava Ljub-
ljana Šiška. s-29168

Ačkun Bojan, Rožna dolina C. VI 8,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list. s-29145

Forštner Fortunat, Prešernova 7, Mozir-
je, preklicuje priglasitveni list, št.
35-0323/94, mat. št. obrata 5136257.
p-29041

Goias, d.o.o., Ipavčeva 12, Celje, prekli-
cuje dokument Cop document, št. 00125,
izdalo Ministrstvo za promet in zveze RS za
tovorni avto, reg. št. MB 97-17A. g-29232

Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, prekli-
cuje štampiljko z vsebino: Kontrola in mon-
taža plinskih instalacij, Kapš Pavle, Lokve
10, Črnomelj, tel. 068-52-724. g-29116

Kapš Pavle, Lokve 10, Črnomelj, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015387/0150/00-15/1995. g-29117

Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška 118, Ljub-
ljana, preklicuje polico življenskega zava-
rovanja, št. 46, izdano na ime Žabjek An-
ton. g-29009

Pihner Viljem-Gradbeništvi VIP, Gra-
dišče 19, Vrhnika, preklicuje delovno dovo-
ljenje, št. 0424456831, izdano na ime Kvr-
gič Hasan. s-29303

Porsche Slovenija, Einpielerjeva 6, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo o ustreznosti vozi-
la, št. AO233162 za vozilo tip SEAT Ibiza
1,4, SE, št. šasije VSSZZZ6KZVRO64785,
št. motorja AEX. s-29080

Pre-impex, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
preklicuje delovno knjižico, št. 0424453330
izdano na ime Imeri Gulnehar. s-29003

Pre-impex, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
preklicuje delovno knjižico, št. 0424453331
izdano na ime Imeri Nasir. s-29002

Agič Admir, Koželjskega 6, Velenje,
potni list št. BA 384828. p-29091

Bandelj Albin, Mali dol 17, Sežana, pot-
ni list št. BA 028192. p-29015

Basta Bogdan, Ul. Staneta Severja 5,
Maribor, potni list št. AA 912892. g-31028

Basta Milan, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj,
potni list št. BA 280733. s-29255

Bavec Branka, Puterlejeva 51, Ljublja-
na, potni list št. AA 593834, izdala UE Ljub-
ljana. s-59058

Brancelj Magda, Vodnikova 6, Ljublja-
na, potni list št. BA 2599. s-29307

Bremec Kristina, Dolinska 8c, Koper,
potni list št. AA 513317. g-29311

Bric Suzana, Mlinsko 6, Kobarid, potni
list št. AA 633804. p-29035

Cilenšek Zoran, Prvomajska 2, Litija,
potni list št. BA 390330. s-29299

Čepin Gorazd, Trg svobode 13a, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 706. g-29089

Čepin Jelka, Trg svobode 13a, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 102510.
g-29090

Debevec Aleksander, Trg pohor. bata-
ljona 8, Kisovec, potni list št. AA 176949.
g-29310

Dobravc Momir, Falkenseer Chaussee
247c, Berlin, potni list št. BA 268177.
p-29001

Feher Franc, Mostje 4, Lendava, potni
list št. AA 214944. p-29074

Fifer Ana, Trčova 189, Maribor, potni
list št. BA 199214. p-29029

Golob Rajko, Godič 65b, Stahovica, pot-
ni list št. AA 377991. s-29212

Grdinič Milica, Koroška cesta 105, Ma-
ribor, potni list št. AA 284060. p-29081

Smrekar Janez, Krimska 17, Ljubljana,
preklicuje štampiljko z vsebino: Herby Co.
podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.
Ljubljana. s-29242

Surina Robert, Bršljin 31, Novo mesto,
preklicuje priglasitveni list opr. št.
038/0441-94, izdala Republiška uprava za
javne prihodke Novo mesto dne 23. 6. 1994.
s-29066

Tamia, d.o.o., Tržaška 47, Ljubljana, pre-
klicuje dve štampiljki pravokotne oblike z
napisom: TAMIA, trgovsko in turistično
podjetje Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 47. s-29124

Zupančič Dejan Janez, Rožna dolina C.
XVII 3, Ljubljana, preklicuje original pri-
glasitveni list, št. 28-1845/94, izdal Davčni
urad Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič
Rudnik. s-29176

Zupančič Miran, Gladež 18, Izlake, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 61-0268/94, iz-
dala RUJP izpostava Zagorje. s-29148

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Grof Tomaž, Veličane 43, Ivanjkovci,
dvojnik potnega lista, št. AA 684604.
g-29229

Gvozdič Dušan, Slomškova 4, Ptuj, pot-
ni list št. AA 174777. g-29033

Habič Borut, C. 27. aprila 65, Ljubljana,
potni list št. BA 412791. s-29218

Horvat Ludvik, Dankovci 17, Mačkovci,
potni list št. AA 074366. p-29082

Islamovič Mersada, Šegova 10, Novo
mesto, potni list št. AA 896397. g-29152

Jakomin Mojca, Sveti Anton, Dolani 16,
Pobegi, potni list št. AA 512801. p-29092

Jakomin Ivica, Cankarjeva cesta 1a, Ve-
lenje, potni list št. BA 563848, izdalaUE
Velenje. s-29055

Jušič Emin, V Karlovce 33, Dobrunje,
potni list št. AA 319399. s-29036

Kabashi Arianit, Milana Majcna 47,
Ljubljana, potni list št. AA 529546. s-29266

Kamnik Boris, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 495424.
g-29094

Kancilija Marjan, Gabrovnica 4, Blago-
vica, potni list št. AA 760705. s-29217

Kante Primož, Veliki dol 21, Sežana,
potni list št. BA 568623. p-29014

Karajič Samir, Reboljeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 520880. s-29235

Klabjan Brigita, Osp 89, Črni Kal, pet-
letno listino, št. AI 68305. g-29312

Kocjančič Maruška, Pot do šole 2e, Ljub-
ljana, potni list št. BA 261421. s-29153

Koder Zlatka, C. maršala Tita 89, Jese-
nice, potni list št. BA 71193. p-29054

Komac Urban, Rosna pot 3, Ljubljana,
potni list št. AA 319574. s-29285

Krkoč Peter, Batuje 66, Črniče, potni list
št. AA 909998. g-29223

Krkoč Rafael, Batuje 66, Črniče, potni
list št. AA 426617. g-29222

Medar Dragan, Sp. Pirniče 47, Šmartno,
potni list št. AA 528780. s-29004

Momirovič Miladin, Grajzerjeva 28,
Ljubljana, potni list št. AA 92441. s-29215

Momirovič Ruža, Grajzerjeva 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677100. s-29216

Mugerli Robert, Ulica Gradnikove bri-
gade 6, Vipava, potni list št. BA 259467.
g-29093

Ovniček Matic, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, potni list št. BA 564506, izdala UE
Kranj. g-29224

Pantelić Vesna, Uršičev štradon 44,
Ljubljana, potni list št. BA 375666, izdala
UE Ljubljana. s-29056

Pavlin Robert, Britof 287, Kranj, potni
list št. AA 799304, izdala UE Kranj.
p-29087

Pejkovič Mirsad, Ul. Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, potni list št. BA 316717. s-31034

Pišek Marjan, Žažar 16, Horjul, potni
list št. AA 601077. s-29294

Plahutnik Mojca, Zgornje Pirniče 71g,
Medvode, potni list št. AA 530384. s-29026

Porenta Henrik Vladimir, Brodarjev trg
7, Ljubljana, potni lsit št. BA 190065, izda-
la UE Ljubljana. s-31039

Poženel Bojan, Čabranska 1, Cerknica,
potni list št. AA 687235. g-29091

Poženel Nevenka, Čabranska 1, Cerkni-
ca, potni list št. BA 337389. g-29092

Ponikvar Stanko, Gabrče 20, Vrhnika,
potni list št. BA 69619. s-29043

Potrč Simon, Ob gozdu 5, Ruše, potni
list št. AA 437132. p-29011

Poznanovič Jezeršek Mojca, Zikova 3,
Kamnik, potni list št. BA 270505. s-29210
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Prevorčič Franc, Vrhov dol 12c, Lim-
buš, potni list št. AA 611699. p-29065

Pust Iztok, Vrhovčeva 6b, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 711035, izdala UE Ljubljana.
s-29064

Rozman Tina, Križnarjeva pot 2, Kranj,
potni list št. BA 447243, izdala UE Kranj.
p-29068

Roškar Primož, Partizanska 10, Murska
Sobota, potni list št. AA 129948. p-29075

Sabadin Elena, Bonini 9, Koper, petlet-
no listino, št. AI 60920. g-29031

Savatič Velibor, Archinetova 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 464365. s-29241

Semolič Sonja, Nebčeva 42, Ljubljana,
potni list št. AA 977767. s-29097

Senekovič Darja, Mladinska 8, Maribor,
potni list št. BA 373584. p-29046

Slanič Iztok, Koširjeva 3a, Škofja Loka,
potni list št. AA 330759, izdala UE Škofja
Loka. s-29048

Smrkolj Jožef, Spodnji Prhovec 5, Izla-
ke, potni list št. AA 494926. p-29026

Šemovčan Jasmin, Lendavske gorice
609, Lendava, potni list št. BA 500159.
p-29018

Šemovčan Kata, Lendavske gorice 609,
Lendava, potni list št. AA 821628. p-29019

Šemovčan Stjepan, Lendavske gorice
609, Lendava, potni list št. AA 821626.
p-29020

Šepetavc Janja, Bizeljska 75, Bizeljsko,
potni list št. BA 508399. s-29214

Šik Renata, Gregorčičeva 53, Izola, pot-
ni list št. AA 503141. p-29072

Šilec Ivan, Drbetinci 67, Vitomarci, pot-
ni list št. AA 614613. g-29032

Šilič Bojan, Veliko Trebeljevo 33, Ljub-
ljana, potni list št. AA 602093. s-29197

Škoberne Ervin, Ul. Cvetke Jerin 1, Što-
re, preklic potne listine, št. AA 902499.
p-29064

Škondrič Ozren, Jakčeva 28, Ljubljana,
potni list št. AA 310978. s-29037

Šobar Vanja, Železničarska 19, Črno-
melj, potni list št. BA 146464. p-29066

Štruc Anton, Šaleška cesta 19, Velenje,
potni list št. AA 653284. p-29090

Šumenjak Janez, Gorišnica 50, Gorišni-
ca, potni list št. AA 263686. p-29039

Umek Darko, Križe 25, Koprivnica pri
Brestani, potni list št. BA 460366. p-29089

Valentinčič Irena, Slape 76, Ljubljana,
potni list št. AA 291017. s-29270

Vesel Vlasta, Mestni log I/8, Kočevje,
potni list št. AA 522212. p-29063

Vokal Barbara, Velebitska 19, Ljublja-
na, potni list št. AA 294147. s-29196

Vranjek Božo, Muratova 1, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 583356. g-29308

Vranjek Hedvika, Mislinjska Dobrava
123, Šmartno/Slovenj Gradcu, potni list št.
AA 373261. g-29088

Zabreščak Marija, Jevšček 17, Kobarid,
potni list št. BA 032652. p-29080

Zavrl Roman, Polje C. XX 11b, Ljublja-
na, potni list št. AA 713879. s-29260

Druge listine

Abdič Senad, Rujnica 5, Tržačka Rašte-
la, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ljubljana, izdano leta 1982.
s-29225

Alibegovič Azra, Bokalova 1, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 22601/9760. g-29102

Alpetour Salinera, Strunjan, 6323 Stru-
njan, vpisne listine za čoln PI-1798, št.
01/03-537/81, izdano 30. 06. 1981. g-29123

Ambrožič Matjaž, Levarjeva 63, Ljub-
ljana, diplomo Srednje naravoslovne šole
Ljubljana, izdana leta 1988. s-29240

Arh Branka, Selca 6, Leskovec, vozniško
dovoljenje, št. 11453. p-29058

Avramovič Mateja, Gubčeva 9a, Vele-
nje, indeks Naravoslovne tehnične fakultete
Ljubljana, izdan leta 1995. s-29280

Babšek Peter, Obirska 21 a, Ljubljana,
spričevalo OŠ Hinko Smrekar Ljubljana, iz-
dano leta 1991. s-29147

Bajc Mateja, Smelijevo naselje 64, Lož,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27459, izdal
LPP. s-29028

Bajde Navenka, Stolovnik 21, Brestani-
ca, indeks Filozofske fakultete Ljubljana,
izdan leta 1993. g-29139

Bajrektarevič Husein, Metelkova 5,
Ljubljana, zaključno spričevalo SGŠ, izda-
no leta 1979. g-29188

Banovec Andrej, Pod vrbami 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
130451. s-29051

Baraga Asima, Lampetova 11a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
61464. s-29045

Baraga Asima, Lampetova 11a, Ljublja-
na, servisno knjižico za avto Kia Sephia 1. 6
GTX, št. šasije KNEFA2252S5438711, št.
motorja B6042858. s-29177

Basta Milan, Cesta Jake Platiše 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1146558, št. reg. 40239, izdala UE Kranj.
s-29256

Bašič Anđelko, Kunaverjeva 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39916,
izdal LPP. s-29265

Beg Viktorija, Klopčičeva 2, Ljubljana,
zaključno spričevalo Učiteljišča Ljubljana,
izdano leta 1969. s-29254

Belšaj Sonja, Arbajterjeva 5, Ptuj, diplo-
mo Ekonomske šole, izdano leta 1991.
g-29187

Benedetič Milena, Kozana 17, Dobrovo
v Brdih, delovno knjižico. p-29008

Benedičič Marko, Dobje 7, Poljane, spri-
čevalo 3. letnika, izdala Srednja lesarska
šola v Škofji Loki leta 1993. s-29068

Bezjak Irena, Mestni vrh 67, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 13090. g-29194

Bizjak Ana, Narpelj 12, Krško, delnice
banke Mercator, št. 01086839. g-29114

Blaževič Blaž, Toplarniška 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35074.
s-29069

Blazinšek, Brdece 15, Vojnik, listino, št.
I/338, izdano dne 28. 12. 1984. p-29042

Blenkuš Viko, N. S. Černeta 15, Kranj-
ska gora, vozniško dovoljenje, št.
22601/9709/97-4. g-29127

Boškovič Miran, Pot na Fužine 9, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehn.
strok Ljubljana, izdano leta 1996. s-29233

Brezigar Stanič Ivanka, Polanškova 40,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0397374,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-29155

Breznikar Alenka, Podlog v Sav. dolini
7, Šempeter, zavarovalno polico, št.
0403559, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-29087

Brglez Alenka, Zadružni trg 5, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5636.
g-29113

Bužan Zlatko, Cesta na Ostrožno 4b, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
831. p-29067

Burica Nataša, Zasavska cesta 48, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-29054

Bučar Saša, Stari trg 1a, Višnja gora,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2469, izdal
LPP. s-29125

Ceglar Srečko, Kmetičeva 2, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18690.
s-29298

Cestnik Tea, Cesta 9. avgusta 84, Zagor-
je, listino. p-29043

Cikaš Ivo, Zamušani 95, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, št. 26482. g-29191

Cimerman Franc, Kog 86, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6029. g-29282

Ciuha Frančiška, Šujica 2a, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47309.
s-29173

Cizej Anton, Griže 105, Griže, zavaro-
valno polico, št. 0291480, izdala zavaroval-
nica Adriatic. g-29184

Cvar Lidija, V Murglah 4, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 466406, izdala zavaro-
valnica Adriatic. s-29231

Cvek Aleksander, Grahovo ob Bači, Gra-
hovo, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu. p-29051

Cvirn Venceslav, Gradišče nad Pijavo
Gorico 56, Škofljica, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna št. 02/13-992/14-85,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper leta
1985. s-29059

Čehovin Urh, Bilečanska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 185831.
s-29169

Čepič Klemen, Ulica Pregnancev 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1060108,
izdala zavarovalnica Slovenica. s-29007

Čepon Andrej, Peruzzijeva 112, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0746621 PR 3,
izdala zavarovalnica Triglav. s-29159

Česnik Tomaž, Gradnikova 89, Radov-
ljica, spričevalo. g-29013

Čokl Tomaž, C. notr. odreda 36a, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7858. g-29025

Čosič Damir, Ferda Bidovca 8, Izola,
delovno knjižico. p-29057

Črnigoj Ludvik, Sp. Škofije 54a, Škofi-
je, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-513/91. g-29178

Čulk Srečko, Zabukovica 137a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S580229. p-29023

Džemaili Džemail, Dolnji Lakoš 67, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14782. p-29021

Dedič Mara, Orehovlje 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S360444, št.
reg. 41299, izdala UE Kranj. g-29193

Dekleva Aleš, Celovška 106, Ljubljana,
delovno knjižico. s-29279

Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74781. s-29076

Dobrila Karmen, Celovška 169, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
172639. s-29122

Dokler Darka, Gregorčičeva 11, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11139.
p-29025

Dolenc Luka, Nade Ovčakove 11, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. razreda OŠ France-
Bevk Ljubljana, izdana leta 1995-96.
s-29297

Doles Janez, Veniše 57a, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, št. 6368. p-29059

Drapal Andrej, Gradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4891.
s-29030

Drobnič Saša, Žalna 79, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15565. s-29163
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Dular Marija, Ulica J. Turnograjske 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 126346. s-29151

Đukič Nada, Trg Prešernove brigade 5,
Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št.
452196. g-29291

Fabjan Celestin, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-29052

Fabjan Tomaž, Brinarjeva 8, Celje, ma-
turitetni spričevalo. p-29022

Fajdiga Sandi, Breg pri Ribnici 36, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7057.
s-29106

Falatov Kristina, Cesta na Markovec 57,
Koper, dijaško mesečno vozovnico, št.
41847. s-29278

Fatimič Enisa, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 401429,
izdala zavarovalnica Tilia. s-29164

Fedran Jasna, Gladomes 9, Zgornja Lož-
nica, indeks Visoke upravne šole Ljubljana,
izdan leta 1995. s-29309

Filipčič Jožica, Bojsno 35, Globoko, za-
ključno spričevalo Srednje šole Brežice, iz-
dano leta 1991 na ime Preskar. g-29018

Fonda Luka, Lokev 50, Divača, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13632. p-29056

Furlan Gregor, Dunajska 103, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika SŠTS Ljubljana, izda-
no leta 1993. g-29095

Gašperšič Emil, Breznikova 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
110905. s-29286

Gole Bojan, Novosadska 10, Ljubljana,
delovno knjižico. s-29158

Gontarev Ivan, Sveti Anton Gregoriči 23,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 12441.
g-29104

Gorjup Samo, Potrčeva 44, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 0251, izdala zavarovalnica
Mercator. g-29141

Goršič Marko, Kumrovška 21, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1992.
s-29208

Gostič Marko, Tržaška 12, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-29301

Grah Karel, Beznovci 40, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, št. 11945. p-29076

Gregorc Matjaž, Tenetiše 33, Golnik, di-
plomo Ekonomske šole Kranj, izdano leta
1988. g-29019

Gregorič Danilo, Vel. trg 10, Izola, voz-
niško dovoljenje. p-29009

Grudnik Andrej, Robanov trg 21, Solča-
va, zaključno spričevalo Šole za prodajalce
Celje, izdano leta 1980. g-29096

Grzetič David, Oljčna pot 9a, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 22008. g-29112

Gutnik Boštjan, Čolnarska 17, Verd, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10597. s-29171

Habjan Boža, Črni vrh 25a, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6672. g-29142

Hafner Matej, Seničica 15a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 194772.
s-29149

Harbaš Edo, Frankovo naselje 151, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21502. s-29050

Horvat Janez, Šalamenci 14a, Puconci,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil
Ljubljana, št. 1068/70, izdano leta 1970.
s-29207

Hočevar Matej, Velike Lese 15, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 16879.
s-29035

Hran Bojan, Hladilniška pot 26b, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 5042, izdalo
Ministrstvo za obrambo. s-29179

Hreljac Zlatibor, Cesta na Markovec 5,
Koper, vozniško dovoljenje. g-29190

Hribar Gašper, Jamova cesta 56, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101035747,
izdala zavarovalnica Slovenica. s-29293

Hribernik Aleš, Ul. Andreja Kumarja 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0776271
PR 5, izdala zavarovalnica Triglav. s-29160

Ivančič Drago, Avčinova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112398,
S 1001351, izdala UE Ljubljana. s-29086

Jagodic Igor, Lahovče 81, Cerklje, zava-
rovalno polico, št. 445754, izdala zavaro-
valnica Adriatic. g-29292

Jaklin Andrej, Dražgoška 38, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15230, izdal
LPP. s-29062

Jaklitsch Helena, Levstikova 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34846. g-29275

Jambrošič Vlado, Celovška 106, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
146199. s-29005

Jamnik Janko, Šentjanž nad Dravčami
14, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9899. p-29045

Janželj Ciril, Mivka 9a, Ljubljana, zava-
rovalno polico št. 0967170, izdala Zavaro-
valnica Triglav v Ljubljani. s-29072

Janc Ana, Ponikve 24, Studenec, voz-
niško dovoljenje. g-29003

Jarič Zvezdan, 9. korpusa 5, Izola, voz-
niško dovoljenje. p-29010

Javornik Silvo, Zgornja Vižinga 13, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 4810. p-29088

Jenko Gabi, Žeje pri Komendi 3, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10168. s-29230

Jereb Gorazd, Kosovelova 15, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 21890. g-29204

Jerše Darko, Mlakarjeva 48, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S637195, št.
reg. 37570, izdala UE Kranj. g-29017

Jevšček Alojzij Vekoslav, Ivana Regen-
ta 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. AFGH. p-29062

Jovanovič Dragiša, Makucova 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 37587. s-29034

Jus Marjan, Slamnjak, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje. p-29002

Jutič Ermina, Cesta v Gorice 15a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33613,
izdal LPP. s-29128

Kajnih Majda, Golnik 47, Golnik, vo-
zovnico, št. 479756, izdal Alpetour na ime
Grega Kajnih. g-29021

Kalajdžič Ranka, Mašiči, Bosanska Gra-
diška, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
146872. s-29111

Kapelj Mevla Martina, B. Magajne 5,
Divača, spričevalo 4. letnika SMŠ Piran,
izdano leta 1983. g-29253

Kapelj Mevla Martina, B. Magajne 5,
Divača, spričevalo 3. letnika SMŠ Piran,
izdano leta 1982. g-29267

Karner Mirjam, Travniška 29, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16263. g-29200

Kavalič Marija, Pahorjeva 32, Koper,
priglasitev začetka poslovanja, št. 718600.
g-29118

Kavka Breda, Pot za Bistrico 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13265.
g-29014

Kavčič Jože, Sernčeva 7, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12960. g-29289

Kavčič Trček Irena, Bognarjeva pot 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 69413. s-29166

Kačar Robert, Pot v zeleni gaj 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207244. s-29226

Kejžar Borut, Verdnikova 17, Jesenice,
delovno knjižico. g-29100

Kemperle Valentin, Podbrezje 90, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1045479, št. reg. 42263, izdala UE Kranj.
g-29192

Kenda Alojzij, Ravnica 8a, Grgar, voz-
niško dovoljenje, št. 165231. g-29274

Kepe Zoltan, Radmožanci 42a, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10998.
p-29060

Klemen Marjeta, Vnanje gorice Nova pot
41, Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika
Gimnazije pedagoške smeri Ljubljana, iz-
dano leta 1971 na ime Rus. s-29001

Klemenc Antonella, Lucija Istrski odred
17, Portorož, spričevali 3. in 4. letnika in
maturitetno spričevalo, izdala Pedagoška
gimnazija Koper leta 1981-82. g-29272

Klemenčič Alenka, Linhartova 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
170508. s-29135

Klobasa Franc, Police, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, št. 3514. p-29048

Koca Kada, Stritarjeva 3, Velenje, in-
deks Srednje trgovske šole Slovenj Gradec,
izdan leta 1988. p-29040

Kocjančič Tomi, Bertoki Markova 46,
Koper, zaključno spričevalo SAŠ Ljublja-
na. g-29271

Kogovšek Aleš, Groharjeva cesta 22,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0942176,
izdala Zavarovalnica Triglav v Ljubljani.
s-29070

Komič Amela, Miličinskega 68, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 961, iz-
dal LPP. s-29024

Koražija Jože, Gabrovec 8, Podplat, voz-
niško dovoljenje, št. 17392. p-29071

Kordič Rosana, Vilharjeva 39, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-29227

Korpar Sonja, Ul. Jožefe Lackove 48, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 51755. p-29004

Kos Oto, Koceljeva 9, Gornja Radgona,
delovno knjižico. p-29033

Kosanc Borut, Švarova 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 172695. s-29195

Kostanjevec Davorin, Sodinci 36, Veli-
ka Nedelja, diplomo Srednje gostinske šole
Ljubljana, izdana leta 1982. s-29119

Kostura Ivica, Pretnerjeva 1, Postojna,
vozniško dovoljenje. p-29028

Kovač Leon, Prinčičeva 1, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 101057574, izdala
zavarovalnica Slovenica. s-29305

Kovač Primož, Krtina 51, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 27054. s-29205

Kovačevič Darko, Na Korosci 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31784.
s-29081

Kovačič Ana Marija, Barka 7, Vremski
Britof, diplomo Srednje medicinske šole Pi-
ran, izdano leta 1990 na ime Kovačič Mari-
ja. s-29228

Kozan Ignac, Begunjska 11, Kranj, za-
varovalno polico, št. 0431143, izdala zava-
rovalnica Adriatic. g-29246

Kozmelj Janez, Petrovče 59, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S903151.
s-29137

Krajnc Ilonka, Nanoška 18, Ljubljana,
indeks Fakultete za družbene vede Ljublja-
na, izdan leta 1996. s-29213
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Kranjc Nataša, Stara cesta 10, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6530, S
1090874, izdala UE Logatec. s-29061

Kranjc Vončina Marjanca, Celovška 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 168805. s-29295

Krašna Tadeja, Mivka 32, Ljubljana, po-
trdilo o pedagoško andragoški izobrazbi, iz-
dala Pedagoška fakulteta Ljubljana leta
1994. s-29105

Krašovec Samo, Sojerjeva 45, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
189472. s-29162

Kregar Vida, Selska 68, Lavrica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 70854.
s-29258

Kremesec Simčič Tanja, Sojerjeva 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 173384. s-29161

Kremzer Branko, Vuhred 58, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4591.
p-29013

Kristančič Silva, Ceglo 19, Nova Gori-
ca, listino. g-29130

Krivec Saša, Prežihova 15, Mežica, spri-
čevalo 3. letnika, izdano leta 1994. g-29189

Kunilo Aljoša, Matije Tomca 4, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30915.
s-29211

Kutin Dolores, Vojkova 3b, Tolmin, de-
lovno knjižico. p-29078

Laketič Jasna, Planina 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S809098, št.
reg. 44402, izdala UE Kranj. s-29170

Lampret Darko, Golo Brdo 9d, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
212154. s-29262

Lapornik Ciril, Žigonova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83634.
s-29049

Leber Tomaž, Celjska 24, Šmarje, spri-
čevalo, št. 41/96. p-29086

Legat Bernarda, Pot pod Gradiščem 3,
Naklo, 23 delnic, št. 700410 izdala banka-
Mercator. g-29011

Legen Vlado, Brilejeva 7, Ljubljana, za-
varovalno polico in kuponi, št. 455344, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-29300

Leskovar Erika, Brezje pri Ločah 4b, Lo-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7153.
p-29012

Lorenci Kamilo, Kraigherjeva ulica 13,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Celje, izdano leta 1984. s-29263

Luskovec Barbka, Pipanova 28a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S33536,
št. reg. 39346, izdala UE Kranj. g-29016

Majer Dominik, Rožna ul. 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10143, iz-
dala UE Trebnje. s-29055

Marinček Vesna, Mazijeva 9, Ljubljana,
zavarovalno polico št. TIL 335031, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-29283

Masterl Anja, Preradovičeva 36, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 25467,
izdal LPP. s-29237

Mechora Mateja, Vidmarjeva 8, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Bežigrad Ljubljana, izdano leta 1991.
s-29167

Mencej Andreja Martina, Zaplana 168a,
Vrhnika, vrednostni papir, št. CK000595, ki
se glasi na število točk 393, 8150, izdal
investicijski sklad Galileo. s-29134

Mencinger Boris, Zapuže 2a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, št.
1503. g-29273

Miklavčič Boštjan, Prisoje 8, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-29198

Mikolič Bojan, Šmarje, Šmarje, vozniško
dovoljenje, kat. 13901. p-29070

Mikolič Darinka, Rogatec 39, Rogatec,
diplomo Šole za prodajalce Celje, izdana
leta 1980 na ime Antolinc. g-29290

Mogoš Živojin, Makucova 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
123120. s-29219

Muratagić Hanadi, Tugomerjeva 20,
Ljubljana, spričevalo 3, letnika, izdala Sred-
nja ekonomska šola v Ljubljani leta 1996.
s-29060

Mursič Darinka, Posavec 3, Podnart, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 523259, izdal
Alpetour na ime Mursič Dalibor. g-29180

Nagib Ahmeti, Srebrničeva 33, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BC. p-29034

Naglič Franc, Gorenjskega odreda 8,
Kranj, spričevalo Poklicne šole kovinarskein
elektro stroke, št. 143. g-29269

Oblak Marjeta, Cesta na klanec 19, Vrh-
nika, indeks Srednje šole za informatiko-
Ljubljana. s-29284

Oder Suzana, Ronkova 16, Slovenj Gra-
dec, potrdilo o končanem 4. letniku Srednje
šole, izdano leta 1990. g-29248

Ograjšek Viviana, Galicija 1a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S453588.
p-29061

Ostroško Venčeslav, Lancova vas 89a,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. 35650. g-29107

Pantelič Ksenja, Clevelandska 19, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdana
leta 1993-94. s-29238

Pavlovič Aleksander, Ulica bratov Uča-
kar 78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 142880. s-29132

Pavlovič Aleksander, Ulica bratov Uča-
kar 78, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40406137 in št. 478356, izdala zavarovalni-
ca Tilia. s-29133

Pegan Katarina, Bazoviška 1, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9694. g-29138

Pejanovič Zoran, Češenik 13, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27319.
s-29220

Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18664. s-29052

Pernek Romana, Jamova cesta 48, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje medi-
cinske šole, izdano leta 1981 v Ljubljani na
ime Mramor. s-29209

Pernuš Aleksander, Grosova ulica 24,
Kokrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1056067, št. reg. 29493, izdala UE
Kranj. s-29306

Petan Boris, Brezje pri Dovškem 28, Se-
novo, delovno knjižico, št. 695096, reg. št.
2890. g-29020

Peternel Matjaž, Zadobrovška 82a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
141770. s-29261

Petkovič Ivan, Molniške čete 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 004620.
s-29038

Petrovič Radoslav, Sveti Anton Škofari
12, Koper, delovno knjižico. g-29099

Peček Miha, Vrhovci C. 14/9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33898, izdal
LPP. s-29098

Pečovnik Tomaž, Javornik 60, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14361. g-29201

Pilipovič Pero, Podlubnik 159, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20975. p-29024

Pirc Sonja, Miren 142c, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 37138. p-29027

Pivk Saša, Rakulk 53, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 18538. g-29103

Plešec Alenka, Hafnerjeva 2, Ljubljana,
interne delnice banke Mercator, št.
01065599. g-29115

Plešec Jožica, Bizantova 25, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje usnjarsko teh-
nične šole Domžale, izdano leta 1976 na
ime Kraupa. s-29257

Plohl Vid, Vespazianova 5, Ptuj, indeks
Ekonomsko poslovne fakultete Maribor, iz-
dan leta 1993. g-29247

Plut Jože, Valična vas 9, Zagradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9284.
s-29008

Poženel Andreja, Jelični vrh 32, Idrija,
delovno knjižico, reg. št. 3009. p-29005

Podbregar Alojzij, Vrh pri Mlinšah 2,
Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9409. s-29046

Podgoršek Mirko, Rožni vrh 18, Šmart-
no v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 28284. p-29049

Pogorelčnik Janez, Legen 132a, Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6907.
g-29288

Poljanšek Janez, Dobajeva 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
17850. s-29083

Poljanšek Janez, Dobajeva 8, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 1426342. s-29084

Porenta Blaž, Sv. Duh 48a, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 521746, iz-
dal Alpetour. g-29181

Posar Sabina, Dolenjska 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 201111.
s-29044

Potokar Andrej, Novo Polje cesta XIX
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 484597, št. reg. 57119. s-29075

Počivavšek Jožef, Šmarje, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, št. 15401. p-29038

Pranič Žarko, Sremiška 13, Krško, spri-
čevalo SŠTZU Novo mesto.

Prelec Tatjana, Stara 16, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 33027. g-29077

Pribac Simon, Lucija Obala 118, Porto-
rož, spričevalo 3. letnika SPŠ. g-29252

Pros Janez, Brezje 84, Tržič, zavaroval-
no polico, št. 0431641, izdala zavarovalnica
Adriatic. g-29101

Rajterič Primož, Tenetiše 52, Golnik, vo-
zovnico, št. 417116, izdal Alpetour. g-29022

Rak Silvester, Bohorska 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8895.
p-29017

Rakovec Janja, Zg. Duplje 56a, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1146532, št. reg. 47766, izdala UE Kranj.
g-29203

Ralinovski Roman, Cankarjeva 20, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14217. p-29054

Ramšak Nada, Sp. Javorje 15, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14470. g-29108

Rat Janko, Marezige 18, Marezige, oseb-
no izkaznico. g-29010

Razingar Helena, Plavški Rovt 12 a, Je-
senice, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije
Kranj, izdana leta 1981-82. g-29249

Razpet Jožef, Dol. Novaki 25, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. 6829. p-29085

Rebek Denisa, Brdo 22, Bovec, vozniško
dovoljenje. p-29084

Rebolj Ladislav, Redolonghijeva 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0419709,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-29156
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Rebula Zvonko, Komen 118c, Sežana,
vozniško dovoljenje, št. 8024. p-29007

Repe Pantelič Sonja Sofija, Clevelandska
19, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Jesenice, izdano leta 1973
na ime Repe Sonja. s-29239

Ribnikar Marija, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, maturitetno spričevalo Usnjarsko ga-
lanterijske tehnične šole, izdano leta 1979.
g-29250

Sambrailo Tomislav, Langusova 56, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23140. g-29015

Sedić Edo, Gornji Rudnik II/10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
179466, S 731204, izdala UE Ljubljana.
s-29057

Serec Viljem, Črnci, Apače, vozniško do-
voljenje. p-29053

Sevšek Janja, Oblakova 1, Celje, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Celje, izdano leta
1975. s-29277

Skante Tatjana, Dražgoška 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29030, izdal
LPP. s-29304

Slama Slavko, Strma pot 28, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 8631. g-29039

Slevec Anita, Dolenjska cesta 45b, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30767,
izdal LPP. s-29259

Smodej Vladimir, Cesta 14. divizije 39,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BF, št.
32467. p-29032

Smolar Ivan, Pameče 106, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 0341197, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-29183

Smrdel Mitja, Zevnikova 7, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S1091134, št.
reg. 46873, izdala UE Kranj. g-29144

Smukavec Andrejka, Jereka 40, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21822. g-29110

Sterle Mitja, Brdnikova 34c, Ljubljana,
spričevalo o opravljenem tečaju za pomočni-
ka kuharja, izdal CPI Cene Štupar Ljubljana.
s-29023

Stričevič Vitomir, Cesta na Klanec 8m,
Kranj, potrdilo o izpitu za trgovca, izdala
GZS leta 1996. s-29136

Strnad Renatka, Pri cerkvi 2, Struge, di-
plomo Srednje zdravstvene šole Ljubljana,
izdana leta 1990 na ime Pugelj. s-29302

Suhonjoč Edib, Čikule, Bosanska Gra-
diška, vozniško dovoljenje. g-29129

Šaus Miha, Vrečkova 5, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 0308075 PR 04, izdala zava-
rovalnica Adriatic. g-29143

Šenica Bojan, Kamnoseška 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1034543, izdala za-
varovalnica Slovenica. s-29276

Šivic Boštjan, Rožna pot 10, Dragomer,
Brezovica, službeno izkaznico, št. 5110, iz-
dalo Ministrstvo za obrambo RS. s-59063

Šolar Elizabeta, Mladinska 8, Bled, spri-
čevalo Šole za oblikovanje, št. 25/84, izdano
leta 1984. g-29268

Šorc Terčelj Nataša, Pod Primožem 23,
Pivka, zaključno spričevlo Gimnazije Postoj-
na, izdano leta 1979 na ime Šorc. s-29236

Štrok Željko, Primožičeva 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105907.
s-29243

Štrukelj Stojan, Modrej 18, Most na Soči,
duplikat diplome Srednje tehnične šole, iz-
dan leta 1963. g-29018

Šturman Nataša, Zg. Škofije 102b, Škofi-
je, spričevalo o končani osnovni šoli. g-29251

Šuštar Franc, Bukovica pri Vodicah 1b,
Vodice, dovoljenje za čoln. s-29174

Šuštar Franc, Bukovica pri Vodicah 1b,
Vodice, evidenčni list za čoln PI-1102. št.
01-03 482/77, izdan leta 1977. s-29175

Švarc Mirna, Snebersko nabrežje 71,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33802, izdal LPP. s-29172

Tekavc Anđa, Bizoviška 1c, Ljubljana,
13 delnic druge emisije, št. 638838, izdala
banka Mercator. s-29296

Tomić Michel, Ziherlova 38, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 097627, izdala Zava-
rovalnica Triglav v Ljubljani. s-29071

Tomšič Sabina, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje upravno ad-
ministrativne šole Ljubljana, izdano leta
1995. s-29234

Tonin Boris, Krivčevo 16a, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16583, iz-
dala UE Kamnik. s-29067

Torbica Jasminka, Zvezda 19, Ljubljana,
delovno knjižico. s-29244

Tornič Klara, Hrašče 46, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12289.
p-29031

Trobiš Boštjan, Bratov Vošnjakov, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 36138. p-29083

Uranjek Gregor, Goriška 39, Velenje, in-
deks NTF Ljubljana, izdan leta 1995. s-29040

Urbanc Nada, Ob Suhi 4d, Ravne na Ko-
roškem, indeks Pedagoške fakultete, izdan-
leta 1995. g-29186

Urbič Alojz, Valvasorjev trg 2, Litija, za-
varovalno polico, št. 309945, Ži, št. 17968,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-29287

Ušaj Stanislav, Vitovlje 48b, Solkan, de-
lovno knjižico. p-29055

Valner Franc, Kompole 72, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 9074. p-29036

Varlec Stane, Vinarska 61, Bizeljsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9424. p-29050

Vasle Janez, Gregorčičeva ulica 16, Dom-
žale, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
stojna, izdano leta 1962. s-29085

Vidmar Andreja, Slovenska 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 136005.
s-29042

Vidmar Vincencij, Šalka vas 27, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4012. g-29199

Vidonja Franc, Gaj Kvedrova 16, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5271. g-29281

Vilar Cvetka, Ljubljanska 24, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3202.
s-29146

Vilič Fatime, Vojkova 50, Ljubljana, tri
delnice, izdala banka Mercator. s-29245

Vimpolšek Simona, Lenartova pot 22,
Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije ine-
konomske šole Brežice, izdano leta 1996.
s-29078

Vindiš Sonja, Adamičeva 4, Ljubljana,
spričevali 3. in 4. letnika Pedagoške gimna-
zije Maribor, izdana leta 1981-82. s-29126

Višček Bojan, Volčje njive 14, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10175.
g-29140

Vodeb Alida, Migojnice 78a, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH; št. S453873.
p-29016

Vodopivec Tanja, Sveto 73a, Sežana, voz-
niško dovoljenje, št. 8024. p-29006

Vokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec, in-
deks Pravne fakultete Ljubljana, izdan leta
1995. s-29079

Volovšek Peter, Drapšinova 9, Celje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije. p-29037

Volčini Jožef Robert, Borova 9a, Vir, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24299. s-29041

Vozelj Boštjan, Polanškova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 129144.
s-29150

Vrhkar Vida, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00443624.
s-29264

Vrhovnik Alojz-Rok, Selo pri Vodicah
14, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 184355, S 146058, izdala UE Ljubljana.
s-29053

Vugrinec Tomislav, Petišovci Lendavska
34, Lendava, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 13520. p-29073

Witwicky Vesna, Preglov trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 20511.
s-29082

Zabreščak Marija, Jevšček 17, Kobarid,
vozniško dovoljenje, izdala UE Kobarid.
p-29079

Zagorc Zdravko, Gimnazijska c. 15, Tr-
bovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-29073

Zagorc Zdravko, Gimnazijska c. 15, Tr-
bovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol Zagorje ob Savi, izdano
leta 1976. s-29074

Zajec Stanislav, Žibertova 1, Ljubljana,
zavarovalno polico s kuponi, št. 420366, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-29165

Založnik Matevž, Zg. Laže 36, Loče, voz-
niško dovoljenje, št. 7778. p-29044

Zaveršnik Tomaž, Vegova 25, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21443.
s-29202

Završnik Jani, Ukmarjeva 16, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 11738.
g-29109

Zdravkovič Zoran, Raičeva 20b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
170793. s-29047

Zgonc Alenka, Ob pošti 21, Škofljica, za-
varovalno polico, št. 0397209, izdala zava-
rovalnica Adriatic. s-29221

Zlate Miroslav, Vogljanska 45, Šenčur,
spričevalo Šole za voznike motornih vozil
Škofja Loka, izdano leta 1973 št. 43. s-29157

Zupančič Drago, Zdole 25, Zdole, listino.
g-29154

Zupančič Vanja, Polje C. XVI 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico. št. 0490394 in ze-
leno karto, št. 0395236, izdala zavarovalnica
Adriatic. s-29206

Žižek Zdravko, Žižki 13, Črenšovci, za-
varovalno polico, št. 408595. p-29069

Žiberna Tibor, Prešernova 8c, Postojna,
zavarovalno polico, št. 273982, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-29182

Živanovič Ivonne, Gregorčičeva 4, Polj-
čane, indeks, št. 71078891, izdan leta 1993.
g-29185

Žlindra Aleš, Linhartova 9, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-29131

Žnidaršič Darinka, Viševek 12, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6562.
s-29006

Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jesenice,
spričevalo Srednje šole teh. strok in storitev
Ljubljana, izdano leta 1990 na ime Reihard.
s-29121

Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jesenice,
spričevalo OŠ Fran Miličinski Smlednik, iz-
dano leta 1988 na ime Reihard. s-29120
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